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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA.  
Decisão monocrática da Relatora que reformou 
a antecipação de tutela apenas para reduzir a 
multa pecuniária. Manutenção da obrigação de 
reparar os aparelhos públicos de telefonia fixa. 
RECURSO DE AGRAVO INTERNO  
(artigo 557, §1º, Código de Processo Civil).  
Busca o Agravante a reapreciação de suas 
razões e, para tal, reproduz os argumentos 
constantes da petição inicial do Agravo de 
Instrumento. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

 
 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n° 0021904-
91.2011.8.19.0000, em que é Agravante TELEMAR NORTE 
LESTE S.A. e Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO; 
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ACORDAM  os Desembargadores que compõem a 
Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, em negar provimento ao 
recurso. 

 
 
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Telemar Norte 

Leste S.A. da decisão de fls. 391/395, que deu parcial provimento ao seu 
Agravo de Instrumento para reduzir o valor da multa arbitrada para a hipótese 
de descumprimento da obrigação de reparar os aparelhos públicos de telefonia 
fixa. Em seu novo recurso, a fls. 398/409, repete os argumentos do Agravo de 
Instrumento. 

 
 É o Relatório. 
 
 
A Recorrente interpõe Agravo Interno requerendo que o 

Colegiado aprecie as razões do Agravo de Instrumento, que teve seguimento 
negado monocraticamente. 

 
Para tal, reproduz todos os argumentos constantes da 

petição inaugural do Agravo de Instrumento, as quais foram assim decididas: 
 
“A Agravante inicia suas razões recursais alegando que a decisão 

violou o artigo 2º da Lei nº 8437/92, que estabelece a oitiva da parte Ré antes do 
deferimento de liminar em Ação Civil Pública, em contrariedade ao entendimento 
do Superior de Justiça, no sentido de que cabe mitigação da regra: 

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO PODER 
PÚBLICO. ART. 2° DA LEI 8.437/1992. AUSÊNCIA 
DE NULIDADE. 
1. O STJ, em casos excepcionais, tem mitigado a regra 
esboçada no art. 2º da Lei 8437/1992, aceitando a 
concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do 



T.J. – 18ª C. Cível 
AG  no AI. nº 0021904-91.2011.8.19.0000 

Des. Leila Albuquerque 
 

3 

poder público quando presentes os requisitos legais 
para conceder medida liminar em Ação Civil Pública. 
2. No caso dos autos, não ficou comprovado qualquer 
prejuízo ao agravante advindo do fato de não ter sido 
ouvido previamente quando da concessão da medida 
liminar . 
3. Agravo Regimental não provido”. 
(AgRg no Ag 1314453/RS AGRAVO REGIMENTAL 
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2010/0098005-0 - 
Ministro HERMAN BENJAMIN - SEGUNDA 
TURMA Data de Julgamento: 21/09/2010) 

No mérito, aduz que a fiscalização de suas atividades é feita pela 
Agência Nacional de Telecomunicações, o que, no entanto, não tem o condão de 
excluir a competência de outros na defesa de direitos coletivos e dos 
consumidores. 

Neste sentido: 
“ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. 
EMBARGOS DE DEVEDOR. SANÇÃO 
ADMINISTRATIVA. PROCON. MULTA. Embargos à 
execução fiscal fundados em nulidade do procedimento 
administrativo, além da impossibilidade de ser 
fiscalizada por órgãos públicos além da ANATEL, 
inexistência de descumprimento do acordo assumido 
em sede administrativa e excesso no valor da multa. 
Não há nulidade no procedimento administrativo 
porque consta do auto de infração a descrição do fato 
infracional, sem haver prova do cerceamento ao direito 
de defesa. A prestadora de serviço de telefonia se 
submete não apenas ao controle da agência 
reguladora, mas também ao dos órgãos públicos 
voltados à defesa do consumidor. Precedentes do E. 
Superior Tribunal de Justiça. A prova demonstra a 
desídia da prestadora ao deixar de adimplir o acordo 
celebrado com o consumidor e justifica a penalidade 
com respaldo legal tanto na norma que tipifica a falta, 
como nas que conferem ao órgão público o poder de 
fiscalização das relações de consumo no âmbito de sua 
atribuição para aplicar a multa de natureza 
administrativa. Valor da multa arbitrado em atenção ao 
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princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 
Recurso desprovido”. 
(0001349-97.2005.8.19.0021 (2008.001.26670) – 
APELACAO - DES. HENRIQUE DE ANDRADE 
FIGUEIRA - Julgamento: 03/09/2008 - DECIMA 
SETIMA CAMARA CIVEL) 

A prestadora de serviços afirma, ainda, que desempenha suas 
atividades corretamente, que faz os reparos sempre que toma conhecimento de 
que algum aparelho está com defeito e que, portanto, não estão presentes os 
requisitos para a antecipação de tutela. 

Data venia, as provas do Inquérito Civil que embasou a Ação são 
no sentido inverso. Há reclamação de formal de consumidor (fls. 102/106), 
informação do PROCON de que em apenas uma vistoria encontrou quase 50% 
dos aparelhos com defeito (fls. 144/149) e reportagem jornalística (fls. 156/157), 
todas sobre falha na prestação do serviço. 

Presente, portanto, a verossimilhança dos fatos alegados, sendo 
certo que o perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional é incontroverso 
no caso, já que se trata de serviço público e indispensável para a população, 
como vem decidindo esta Corte Estadual: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 
INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS 
NÃO HAVENDO DÉBITO. DAMNUM IN RE IPSA. 
VALOR INDENIZATÓRIO QUE SE ELEVA. 
RECURSO PROVIDO AO ABRIGO DO ART. 557, § 
1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DE 
FORMA PARCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE 
ACOLHIMENTO. IMPROVIMENTO AO RECURSO 
COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO 
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 538 DO CPC. I 
Impelidos pelos ventos da modernidade e pela 
publicidade das concessionárias de telefonia, o Brasil 
se viu, de repente, na dependência do importante 
serviço de comunicação; II - Em consequência, os 
usuários passaram a considerar como indispensável a 
telefonia fixa e, sobretudo, a celular, sendo impossível 
a convivência social sem a participação desse 
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importante segmento da comunicação, sendo 
inimagináveis os transtornos causados quando se tem a 
interrupção do serviço, sentimentos aos quais se soma 
o de revolta ante a injustiça de ser ter a interrupção 
quando inexistente qualquer débito; III - Daí porque se 
impõe, dentro do aspecto pedagógico da condenação, a 
elevação do quantum indenizatório, em importância 
capaz de, pelo princípio da intimação, evitar-se a 
repetição da atitude danosa; IV - O art. 535 do CPC 
possibilita o acolhimento dos embargos de declaração 
quando houver no acórdão, obscuridade, contradição 
ou quando for omitido ponto sobre o qual devia 
pronunciar-se o tribunal. Porém, erro no julgamento 
não se corrige pelos angustos limites dos embargos de 
declaração; V - Dispõe o parágrafo único do art. 538, 
do Código de Processo Civil, que "quando 
manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou o 
tribunal, declarando que o são, condenará o 
embargante a pagar ao embargado multa não 
excedente de um por cento sobre o valor da causa. (.)"; 
VI - Improvimento ao recurso, aplicando-se a multa 
prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC”. 
(0300704-20.2009.8.19.0001 - APELACAO DES. 
ADEMIR PIMENTEL - Julgamento: 23/03/2011 - 
DECIMA TERCEIRA CAMARA CIVEL) 

Melhor sorte assiste à Recorrente, no entanto, quanto ao valor da 
astreinte, eis que fixada em quantia elevada e desproporcional à hipótese dos autos, 
devendo ser reduzida para R$ 500,00. 

Ante o exposto, com apoio na regra do artigo 557, § 1º-A, do Código 
de Processo Civil, dou parcial provimento ao recurso”. 
 

Assim, tratando-se de mera reiteração dos argumentos 
anteriores, nega-se provimento a este recurso. 

 
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2011. 

 
Desembargadora Leila Albuquerque 

Relatora 
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