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EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR
ANTECIPADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SUSPENSÃO DO CONTRATO E DE
COBRANÇAS. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO
AO CRÉDITO.

1. Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da ação de tutela cautelar antecedente,
indeferiu a tutela provisória pugnada na inicial que visava: a) a suspensão do contrato de adesão
firmado entre as partes desde a data em que expressamente solicitado seu cancelamento, dia
13/09/2017, b) a suspensão de quaisquer cobranças relacionadas ao referido contrato, especialmente a
cobrança da fatura de outubro de 2017, e c) que a agravada se abstivesse de realizar qualquer inscrição
de seu nome em cadastros de proteção ao crédito por motivos relacionados ao contrato objeto da lide.

2. Não havendo indícios de serem indevidas as cobranças questionadas anteriores ao pleito de distrato,
devem ser mantidas, por ora, tal como emitidas, à exceção da parcela referente ao mês de outubro de
2017, pois em relação a esta há indícios de não ser devida a sua cobrança, uma vez que posterior ao
distrato.

3. Encontrando-se a autora em mora e não estando comprovado aos autos, pelo menos neste momento
processual, serem os encargos cobrados indevidos, é lícito ao credor promover a negativação de seu
nome. A exceção, no caso, fica por conta da parcela referente a outubro de 2017.

4. Não demonstrado - à exceção da parcela referente ao mês de outubro de 2017- que após o
requerimento de distrato a agravada tenha continuado a efetuar cobranças, desnecessário, neste
momento determinar a suspensão do contrato, porquanto já teria ele sido rescindido – cabendo ao Juízo

, em sede de sentença e amparado por melhor instrução probatória proceder à análise do pleito.a quo

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.



ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, CESAR LOYOLA - Relator, SANDOVAL OLIVEIRA - 1º Vogal e
SANDRA REVES - 2º Vogal, sob a Presidência do  Senhor Desembargador CESAR LOYOLA, em
proferir a seguinte decisão: DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas
taquigráficas.

Brasília (DF), 16 de Maio de 2018

Desembargador CESAR LOYOLA
Presidente e Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por FOCO PLANEJAMENTO
 contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, IMOBILIÁRIO S.A., nos autos nº

0730105-51.2017.8.07.0001, ajuizado em desfavor de SERASA EXPERIAN S.A.

Em seu arrazoado, aduz, em síntese, que o escopo da cautelar de origem é a exibição de documento
visando aferir se a forma de cobrança praticada pela ora agravada se deu nos estritos termos do
contrato de adesão firmado, bem como se os termos deste estariam de acordo com os estabelecidos pela
legislação de regência. Salienta que na eventualidade de as cobranças afrontarem a legislação, a prova
produzida na origem ainda servirá como subsídio para o ajuizamento de ação visando à resolução do
contrato por culpa exclusiva da agravada.

Afirma que a última cobrança, faturada em outubro de 2017, fora muito elevada, o que lhe motivou a
tentar solucionar o problema pela via administrativa. Assevera que, em contato com a agravada, o
gerente desta teria recebido a solicitação, contudo, o atendimento prestado não fora satisfatório, não
havendo o acolhimento de seus pleitos.

Diz ter pugnado na origem pelo deferimento de tutela provisória visando à suspensão do contrato de
adesão firmado e quaisquer cobranças a ele relativas, bem como que a agravada se abstenha de realizar
a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. O pleito fora indeferido e contra tal
decisão insurge-se.

Salienta que com o feito de origem não pretender se furtar ao pagamento, mas tão somente “suspender
as obrigações para apurar, sem sombra de dúvidas, que a forma com que se valeu a agravada para

. Assim, salienta que não haveria, nestemontar o débito se encontra em consonância com a licitude”
momento processual, que se constatar indubitavelmente perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, mas tão somente a verossimilhança – comprovada pelo fato de ter sido realizado pedido de
exibição do contrato de adesão à agravada, por ela não atendido.

Requer, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a) determinar a suspensão do
contrato de adesão firmado entre as partes desde a data em que expressamente solicitado seu
cancelamento, dia 13/09/2017; b) suspender quaisquer cobranças relacionadas ao referido contrato,
especialmente a cobrança da fatura de outubro de 2017, e c) determinar que a agravada se abstenha de
realizar a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito por motivos relacionados ao
contrato objeto da lide.

No mérito, pretende a reforma da decisão, nos termos da antecipação de tutela vindicada.



O pedido liminar foi indeferido (ID. 2756174).

Inconformada, a agravante interpõe agravo interno (ID. 2967758), no qual afirma ter satisfeito
suficientemente os requisitos do art. 300 do CPC, merecendo, portanto, reforma a liminar proferida.
Ressalta ter juntado aos autos: a fatura do débito, os e-mails solicitando informações e os pedidos não
atendidos de fornecimento da via contratual (ID. 2728868) e do cancelamento da prestação de serviços
(ID. 2728868). Enfatiza que existem duas faturas não verificadas sendo cobradas, uma no valor de R$
3.000,00 e outra no valor de R$ 2.115,00 - esta última cobrada mesmo após o pedido expresso de
cancelamento dos serviços. Por fim, almeja a reforma da r. decisão vergastada ou, não sendo esse
entendimento acatado, requer que o presente recurso seja submetido a julgamento pelo Órgão
Colegiado.

Intimado, o agravado não apresentou resposta ao agravo de instrumento nem ao agravo interno
(Certidão ID. 3494654).

É o relatório.

VOTOS

O Senhor Desembargador CESAR LOYOLA - Relator

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FOCO
 contra decisão que, PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO S.A., nos autos da tutela cautelar

antecedente de nº 0730105-51.2017.8.07.0001, ajuizada em desfavor de SERASA EXPERIAN S.A.,
indeferiu a tutela provisória por ele vindicada na inicial.

Busca a agravante, em suma, a reforma da decisão agravada, a fim de: a) determinar a suspensão do
contrato de adesão firmado entre as partes desde a data em que expressamente solicitado seu
cancelamento, dia 13/09/2017, b) suspender quaisquer cobranças relacionadas ao referido contrato,
especialmente a cobrança da fatura de outubro de 2017, e c) determinar que a agravada se abstenha de
realizar qualquer inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito por motivos relacionados
ao contrato objeto da lide.

A razão a ampara parcialmente.

Segundo narra a agravante, ela contratou os serviços de informação da ora agravada para que esta
efetuasse consultas sobre a situação financeira de seus possíveis clientes e, assim, pudesse lhe
subsidiar dados que lhe propiciassem segurança nos negócios.

O fornecimento dos serviços contratados se mostrou escorreito por longo período, no entanto, a
agravante sustenta que, recentemente, sem motivo justo e sem aumento do quantitativo fornecido, o
valor praticado simplesmente dobrou de um mês para o outro, passando de menos de três mil reais em
julho de 2017 para mais de seis mil reais em agosto de 2017.

Diz ter tentado solucionar o problema administrativamente, tendo, inclusive, pedido cópia dos
contratos firmados, mas não obteve sucesso e, em razão disso, requereu, expressamente, em
13/09/2017, o cancelamento do fornecimento dos serviços a Ré (Protocolo n. 13911042).



A agravante alega que a ré não efetuou o distrato e ainda mandou uma fatura referente ao mês de
outubro de 2017, mesmo não tendo havido consumo de qualquer serviço.

Em razão do exposto, ajuizou, na origem, tutela cautelar antecedente, pugnando, liminarmente: a) pela
suspensão do contrato de adesão firmado entre as partes desde a data em que expressamente solicitado
seu cancelamento, dia 13/09/2017, b) pela suspensão de quaisquer cobranças relacionadas ao referido
contrato, especialmente a cobrança da fatura de outubro de 2017, e c) que a agravada se abstivesse de
realizar qualquer inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito por motivos relacionados
ao contrato objeto da lide.

O juiz  indeferiu seu pleito liminar.a quo

Nesta Instância, a liminar vindicada foi indeferida nos seguintes termos (ID. 2756174):

“Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o
agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou
deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a
concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória
de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Novo
Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a

, e o .probabilidade do direito perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Numa análise preliminar dos autos de origem, não verifico a presença de tais requisitos.

Nada obstante a argumentação do agravante guarde certa verossimilhança,
principalmente quanto a seu direito de exibição do contrato de adesão firmado entre as
partes, por outro lado, é certo que seu pleito liminar recursal não é de exibição do
contrato.

Neste momento inicial não há informações suficientes a indicar que, de fato, tenha
havido cobranças errôneas por parte da agravada. Tal matéria somente poderá ser
objeto de mais específica análise após oportunizado o contraditório, quando, então,
poderá a tutela provisória vindicada ser inclusive reavaliada, seja por esta Corte ou pelo
Juízo a quo.

Conclusão

Ante o exposto,  a liminar vindicada.INDEFIRO

Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15 para, querendo,
apresenta resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender
necessária à análise da matéria.

Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do
agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta.

Publique-se. Intime-se”.

Entretanto, em análise meritória, entendo que a decisão recorrida está a merecer alguns reparos.

Releva destacar, de pronto, que a ora embargada, mesmo depois de devidamente intimada, não se deu
ao trabalho de se defender, ou coligir aos autos qualquer documento, deixando transcorrer  oin albis
prazo para a apresentação de resposta ao recurso apresentado. A sua atitude dificulta a análise do
presente recurso, devendo, portanto, a sua desídia ser interpretada em seu desfavor na análise da tutela
provisória.

Com efeito, percebe-se que a autora decidiu encerrar a relação contratual mantida com a ré, em



virtude de desentendimentos relativos às cobranças das faturas, tendo comunicado tal fato à ora
agravada por meio de atendimento administrativo e por e-mail, tendo solicitado ainda a cópia dos
contratos firmados, a fim de averiguar possíveis equívocos nas faturas.

Segundo narra a autora, a ré não apresentou os documentos pedidos e ainda enviou, após o pedido
protocolado de distrato (setembro de 2017), cobrança relativa ao mês de outubro de 2017.

Não se discute no presente recurso o direito da autora de exigir os documentos comuns firmados entre
as partes, a fim de averiguar se houve alguma ilegalidade perpetrada pela ré – porquanto não há
qualquer irresignação quanto ao ponto nas razões recursais -, mas sim o seu suposto direito de: a) ter o
seu contrato suspenso, b) ter suspensas as cobranças das faturas por ela indicadas e c) não ter seu
nome negativado por motivos relacionados ao contrato objeto da lide.

Todavia, não há nos autos elementos suficientes para se aferir se há ou não alguma ilicitude nas
cobranças realizadas em julho e agosto de 2017, pois a autora apenas aduz haver ilegalidade em razão
do valor cobrado em agosto ser o dobro do valor cobrado no mês anterior, não elencando nenhuma
abusividade concreta.

Em termos probatórios, a agravante apenas colacionou aos autos três faturas (R$ 2.906,17 de
julho/2017, R$ 6.339,89 de agosto/2017 e R$ 2.115,15 (valor mínimo) de outubro/2017), não se
podendo aferir qual era o valor médio cobrado pelo serviço prestado pela ré.

Isso porque, apesar da parcela de julho margear a casa dos três mil reais e a de agosto ultrapassar seis
mil, analisando as faturas juntadas, observo que se encontra descriminada nelas as respectivas
solicitações de serviços e, ao que tudo indica, quanto maior for a solicitação destas, maior será o valor
cobrado. Dessa forma, como, ao que parece, houve um maior número de solicitações de serviços em
agosto, o valor da parcela foi mais elevado.

No que toca à fatura de outubro, esta não pode ser utilizada como base para se chegar ao valor médio
cobrado, pois foi emitida após o pedido de encerramento do contrato (setembro de 2017), não tendo a
autora utilizado os serviços prestados pela ré. Consta expressamente na fatura o termo “valor mínimo”
e esta não descrimina a utilização de nenhum serviço.

Assim, não havendo ao menos indício de serem indevidas as cobranças referentes aos meses de julho
e de agosto de 2017, devem estas serem mantidas, tal como emitidas.

Entretanto, em relação à fatura referente ao mês de outubro de 2017, entendo haver indícios de não ser
devida a referida cobrança, visto que a autora protocolou expressamente pedido de cancelamento do
contrato em setembro de 2017, não tendo esta informação sido negada pela parte adversa que, repito,
não apresentou contrarrazões ao recurso interposto, e não consta da referida fatura se o valor cobrado
se refere a algum valor residual (como parcelas em aberto, multa por uma possível rescisão antecipada
de contrato, etc), constando apenas o termo “valor mínimo”, o que, em princípio, indica que, como
não foi utilizado o serviço prestado, sendo cobrado um valor fixo.

Nessa senda, revela-se prudente a suspensão da referida parcela até a decisão final proferida no
processo de origem.

Sabe-se, ainda, que é lícito ao credor promover a inscrição do nome do devedor inadimplente nos
cadastros de restrição ao crédito, até como forma de coagir a pessoa a pagar o devido.

Nesse passo, encontrando-se a autora em mora e não estando comprovado aos autos, pelo menos neste
momento processual, serem os encargos referentes aos meses de julho e agosto indevidos, é lícito ao
credor promover a negativação de seu nome, não tendo como o seu pedido ser provido neste ponto.

Todavia, em relação ao mês de outubro, há fortes indícios de ser indevida a parcela cobrada, devendo,
portanto, no aspecto, ser a agravada impedida de negativar o nome da agravante até pelo débito a ela
referente, a decisão final do processo de origem.



Por fim, quanto ao pleito de suspensão do contrato, tendo o requerimento de distrato sido devidamente
recebido pela agravada, bem como não tendo nestes autos, até o momento, o agravante demonstrado
outras cobranças além da parcela referente ao mês de outubro/17, entendo que o pleito deva ser
melhor analisado em sentença da cautelar antecedente de origem, posto que certamente estará o d.
Juízo amparado de mais informações após a fase instrutória.

Conclusão

Ante o exposto  ao presente agravo de instrumento apenas para, DOU PARCIAL PROVIMENTO
determinar a suspensão da cobrança da parcela referente ao mês de outubro de 2017 até a decisão final
no processo de origem, bem como determinar que a agravada, em relação a esta fatura, se abstenha de
realizar qualquer inscrição de nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito.

onsequentemente,  o agravo interno interposto.C JULGO PREJUDICADO

É como voto.

O Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA - 1º Vogal
Com o relator

A Senhora Desembargadora SANDRA REVES - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO O
AGRAVO INTERNO. UNÂNIME


