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EMENTA

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL DE
URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC/15. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.

1.  Os requisitos autorizadores para a concessão de tutela recursal de urgência são a existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo (art. 300, CPC/15).

2.  Ausente um ou mais dos requisitos autorizadores, a medida de urgência pretendida deve ser
rejeitada.

3. Não se vislumbra urgência em fato ocorrido há mais de ano, sem que haja prova inequívoca do
alegado, impondo-se melhor perquirição do fatos na demanda principal.

4.  Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - Relator, ROBSON BARBOSA
DE AZEVEDO - 1º Vogal e ANGELO PASSARELI - 2º Vogal, sob a Presidência do  Senhor
Desembargador ANGELO PASSARELI, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR
PROVIMENTO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.



Brasília (DF), 30 de Maio de 2018

Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EQUIPAMENTOS E CONSERVAÇÃO
 e , pertencentes ao mesmoPATRIMONIAL EIRELI LIONS SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA

grupo empresarial, contra a r. decisão proferida nos autos da tutela cautelar nº
0711093-91.2017.8.07.0020 que movem em desfavor do , consistente emBANCO DO BRASIL S/A
indeferir o pedido cautelar de suspensão das inscrições das agravantes perante o SERASA, lançadas
pelo agravado, até o julgamento do mérito da demanda principal.

Pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso pelas razões expostas no recurso (ID n. 3208749,
pp. 1/7).

Colacionam os documentos necessários ao exame recursal.

Preparo regular à fl. 1 – ID n. 3208756.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 1, ID n. 3534432.

É o relatório.

VOTOS

O Senhor Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - Relator

Cabível e tempestivo, conheço do recurso.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EQUIPAMENTOS E CONSERVAÇÃO
 e , pertencentes aoPATRIMONIAL EIRELI LIONS SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA

mesmo grupo empresarial, contra a r. decisão proferida nos autos da tutela cautelar nº
0711093-91.2017.8.07.0020 que movem em desfavor do , consistente emBANCO DO BRASIL S/A
indeferir o pedido cautelar de suspensão das inscrições das agravantes perante o SERASA, lançadas
pelo agravado, até o julgamento do mérito da demanda principal.

Relatam as agravantes que ao longo de anos mantiveram parceira com o Banco agravado e com ele
contraíram diversos empréstimos bancários que, dado o caráter ordinário do procedimento realizado
pelo agravado, por vezes, sequer foram postas a assinar os contratos, só tomando ciência quando os
valores provenientes dos empréstimos caiam em conta corrente.

Afirmam que, posteriormente, por discordarem das condições impostas à concessão do crédito,
optaram por encerrar suas operações com a instituição financeira agravada.

Narram que desde agosto de 2016 tentam obter informações sobre o valor total dos empréstimos em



aberto junto ao banco agravado, o valor mensal de empréstimo para cada empresa agravante e o valor
mensal de título de capitalização de cada empresa, sem obter êxito.

Informam que, em dezembro de 2016, decidiram suspender os pagamentos dos mútuos até que as
informações fossem prestadas, o que levou o banco agravado a inscrever o nome das agravantes junto
aos órgãos de proteção ao crédito.

Destacam que, além de não prestar as informações solicitadas, o banco agravado começou a liberar as
capitalizações contratadas e fazer o abatimento do valor financiando, sem a anuência das agravantes.

Enfatizam que os valores inscritos junto aos órgãos de proteção ao crédito são bastante elevados, o
que torna premente a análise dos contratos de empréstimos, com vistas ao possível ajuizamento de
ação visando a revisão dos referidos contratos.

Esclarecem que a tutela cautelar de urgência foi deferida pelo MM. Juiz , obrigando-se aoa quo
réu/agravado a apresentar os contratos bancários, o qual, por sua vez, não trouxe aos autos todos os
instrumentos, tendo em vista a ausência dos contratos relativos à 2ª agravante, LIONS SERVIÇOS
INTELIGENTES LTDA, bem como os contratos de nºs 289.508.896 e 289.509.320, que não foram
localizados.

Entendem que a documentação apresentada pelo banco agravado é insuficiente para se questionar os
débitos cobrados, como também não respaldam a informação constante no SERASA, vez que os
contratos não localizados, ao que parece, não existem.

Apontam desacerto na r. decisão agravada, por entenderem que não há possibilidade de permanecerem
negativadas perante o SERASA em razão de débitos imprecisos, sem que haja documento original que
subsidie a informação.

Ressaltam a ocorrência da probabilidade do direito pelas razões já relatadas e o perigo de dano em
razão da necessidade de obtenção de empréstimos bancários junto a outra instituição financeira, a fim
de conseguirem capital de giro para o seu regular funcionamento.

Requerem a suspensão das inscrições lançadas pelo banco agravado perante o SERASA, até o
julgamento final das demandas principais, que alegam, serão ajuizadas.

É a suma dos fatos.

Pretendem as agravantes a concessão de tutela de recursal para que sejam retiradas as anotações
relativas a seus dados, pela instituição bancária agravada, dos cadastros de proteção ao crédito do
SERASA.

Para tanto, sustentam falta de comprovação de alguns créditos e necessidade premente da concessão
da medida em razão de necessitarem obter crédito em outra instituição financeira, a fim de manterem
o regular funcionamento de suas atividades.

Conforme preceitua o art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, a concessão de tutela de urgência
exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e do perigo de
dano ou de risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, as próprias agravantes declararam que suspenderam os pagamentos devidos ao
banco agravado, dando azo à negativação de seus dados no referido órgão de proteção ao crédito.

Ademais, verifico que a negativação mencionada ocorreu entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017 e
a presente demanda somente foi proposta em janeiro de 2018, tendo por objetivo precípuo amealhar
subsídios probatórios para eventual e futura ação de revisão contratual, não havendo que se falar em
urgência na medida.



Nesse descortino, não verifico na situação em tela os elementos necessários à concessão da medida
pretendida, ensejando melhor incursão na fase instrutória da demanda principal para melhor avaliação
do direito vindicado.

Ante o exposto,  ao agravo de instrumento para manter a r. decisãoNEGO PROVIMENTO
guerreada.

É como voto.

O Senhor Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Desembargador ANGELO PASSARELI - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECER. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME.


