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DECISÃO MONOCRÁTICA

Agravo de Instrumento nº 2005088-06.2014.815.0000  — 8ª  Vara Cível de Campina 
Grande
Relator : Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado em substituição ao Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides
Agravante : Telemar Norte Leste S/A
Advogado : Wilson Sales Belchior
Agravado : José Francisco
Advogado : Manoel Felix Neto, Maria Bernadete Neves de Brito, Giuseppe Fabiano do 
Monte Costa

Vistos, etc.

Cuida-se  de  Pedido  de  Reconsideração formulado  pela  Telemar 
Norte Leste S/A (fls. 223/228) em face da decisão de fls. 214/216, que indeferiu o pedido 
liminar, ante a inexistência dos pressupostos legais autorizadores.

Reiterando  os  argumentos  já  expendidos  por  ocasião  da  peça 
inaugural, aduz o recorrente que o efeito suspensivo merece ser deferido ante a necessidade 
de remessa dos presentes autos a contadoria judicial, a fim de que se apure o valor correto 
da condenação, haja vista a empresa não deter as faturas para saber ao certo os valores 
cobrados a título de “assinatura de uso residencial”.

É o que basta relatar. 

Decido. 

Frise-se,  inicialmente,  que  a  possibilidade  de  reconsideração  da 
decisão  proferida  nos  autos  do  agravo de  instrumento  interposto,  encontra  fundamento 
legal no parágrafo único do art.527 do Código de Processo Civil, que passo a transcrever 
“ipso literis”: 

“Art. 527. (...)

Parágrafo único. A decisão liminar, proferida nos casos dos incisos II e  
III do caput deste artigo, somente é passível de reforma no momento do 
julgamento  do  agravo,  salvo  se  o  próprio  relator  a  reconsiderar.” 
(Redação dada pela Lei nº 11.187, de 2005)

O dispositivo legal mencionado contempla as decisões positivas e 
negativas referentes à concessão do efeito suspensivo pleiteado, bem como a decisão de 
conversão  do  agravo  de  instrumento  em  agravo  retido,  ambas  insuscetíveis  de  serem 
impugnadas e modificadas mediante a interposição do agravo interno.

Pois bem.

Conforme já dito por ocasião da decisão liminar de fls. 214/216, 
não se vislumbra a verossimilhança das alegações do agravante.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11187.htm#art1


É que,  ao  sustentar  a  remessa  dos  autos  a  contadoria  judicial,  a 
agravante  não  impugnou  os  cálculos  apresentados  pelo  agravado,  tampouco  apresentou 
memória  de  cálculos  com  valores  que  servisse  de  paradigma  para  rebater  os  cálculos 
produzidos pelo autor, não suscitando qualquer dúvida. 

Portanto,  como dito alhures,  numa análise  superficial  da matéria, 
agiu  com  acerto  o  magistrado  singular  em  indeferir  tal  pleito,  posto  que  ausente  de 
justificativa para a remessa dos autos ao contador judicial.

Sendo  assim,  ante  as  circunstâncias  que  permeiam o  caso  em 
apreço, não se mostra possível extrair elementos conducentes à efetiva demonstração da 
co-existência dos pressupostos legais autorizadores da antecipação da tutela pleiteada. De 
mais a mais, lembre-se que a decisão liminar tem espeque em cognição sumária — juízo 
de probabilidade e prelibação, subjugando-se à provisoriedade. Por essa razão, a solução 
definitiva sobrevirá com a cognição exauriente vindoura que se mostrará a mais adequada 
e refletida para o caso in examen.

Dessa forma, não há o que ser modificado na decisão, razão pela 
qual indefiro o pedido de reconsideração. 

Dê-se  ciência  da  presente  decisão  ao  juiz  prolator.  Intime-se  o 
agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal, de acordo com o art. 527, 
V, do mesmo diploma legal. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, encaminhem-se os 
autos à Procuradoria de Justiça, independente de nova conclusão.

P. I. Cumpra-se.

João Pessoa, 05 de setembro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
  Juiz convocado/Relator
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