
Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS

Órgão 2ª Turma Cível

Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0704656-60.2018.8.07.0000

AGRAVANTE(S) DEBORAH RAQUEL DE ALMEIDA PEREIRA PASSOS

AGRAVADO(S) HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.

Relator Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA

Acórdão Nº 1101265

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SPC E SERASA. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA.
PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. PERIGO DE DANO. NÃO
EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. ARTIGO 300, §1º, DO CPC. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu, em parte, a liminar de
suspensão de anotação do nome da recorrente em cadastro negativo de órgão de proteção ao crédito,
condicionando a ordem ao depósito integral da obrigação pecuniária que deu ensejo à inscrição
impugnada.

2. Com respaldo no artigo 300, §1º, do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário efetiva a proteção
dos direitos em vias de serem molestados, porém sem descuidar de garantir à parte adversa legítima
indenização dos prejuízos que eventualmente venha a sofrer com o deferimento da tutela de urgência
por meio de exigência de prestação de caução.

3. A hipossuficiência financeira, por si só, não constitui elemento a levar à dispensa da caução,
conforme inteligência do artigo 300, §1º, do CPC. Entretanto, restando presentes os requisitos
autorizadores da medida, aliados à hipossuficiência da parte, possível a dispensa da garantia.

4. Incasu, tendo em vista a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, bem como
a hipossuficiência financeira da parte agravante, já reconhecida pelo Juízo  exigir a prestação dea quo,
caução, no valor da dívida, inviabilizará a efetividade da medida concedida.

5. Recurso conhecido e provido.



ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, SANDOVAL OLIVEIRA - Relator, SANDRA REVES - 1º Vogal e JOAO
EGMONT - 2º Vogal, sob a Presidência do  Senhor Desembargador CESAR LOYOLA, em proferir a
seguinte decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas
taquigráficas.

Brasília (DF), 06 de Junho de 2018

Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEBORAH RAQUEL DE ALMEIDA PEREIRA
PASSOS contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de
conhecimento nº 0707141-30.2018.8.07.0001, movida em desfavor de HOME – HOSPITAL
ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, deferiu, em parte, a liminar de suspensão
de anotação do nome da recorrente em cadastro negativo de órgão de proteção ao crédito,
condicionando a ordem ao depósito integral da obrigação pecuniária que deu ensejo à inscrição
impugnada (ID 3757406, p. 13).

Nas razões recursais (ID 3757188), narra que teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao
crédito em virtude de cobrança de débitos hospitalares promovidos pela agravada de forma
discricionária e infundada. Alega que os procedimentos médicos realizados junto à recorrida foram
autorizados por seu plano de saúde.

Sustenta que a exigência de caução não pode subsistir por ser beneficiária da justiça gratuita, tendo o
próprio Juízo agravado reconhecido a sua hipossuficiência econômica, não podendo, portanto,
desembolsar o valor de R$ 57.034,08 (cinquenta e sete mil e trinta e quatro reais e oito centavos).

Assevera haver comprovado documentalmente a probabilidade do direito alegado quanto à cobrança
indevida pela recorrida, bem como aduziu razões para consubstanciar o perigo de dano com a
manutenção do seu nome em cadastro de proteção ao crédito.

Ressalta que nos termos do parágrafo primeiro do artigo 300 do CPC, o juiz poderá exigir caução para
a concessão da tutela de urgência, contudo, poderá dispensá-la se a parte hipossuficiente não puder
oferecê-la. Na hipótese, salienta não ser o caso de irreversibilidade da medida, pois a suspensão do
nome da recorrente no cadastro de proteção ao crédito não implica o afastamento da cobrança, sendo
possível nova inclusão em caso de se vislumbrar a legitimidade daquela.

Com tais argumentos, pleiteia a antecipação da tutela recursal para suspender a anotação do nome da
recorrente em cadastro negativo de órgão de proteção ao crédito, sem a exigência do depósito integral
do valor da obrigação pecuniária que deu ensejo à inscrição impugnada, o que deve ser confirmado no
mérito.

Ausência de preparo em virtude da gratuidade de justiça deferida.

Vindo os autos a esta Relatoria, deferi a antecipação da tutela recursal vindicada para afastar a
exigência do depósito no valor de R$ 57.034,08 (cinqüenta e sete mil e trinta e quatro reais e oito
centavos) a fim de que se efetive o cumprimento da medida de urgência já deferida (ID 3793974).

Informações prestadas (ID 3820308) e contraminuta (ID 4096327).



É o relatório.

VOTOS

O Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA - Relator

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a agravante se insurge contra a decisão que deferiu, em parte, a liminar de
suspensão de anotação do seu nome em cadastro de proteção ao crédito, condicionando a ordem ao
depósito integral da obrigação pecuniária que deu ensejo à inscrição impugnada.

A decisão agravada (ID 3757406) está assim redigida:

“Defiro à autora a gratuidade de justiça postulada.

Porque teve sua qualificação inscrita no cadastro negativo de órgão de proteção ao crédito pela
parte adversa em razão de dívida que não lhe seria exigível, postula a autora concessão de tutela de
urgência suspendendo a publicidade da anotação em questão.

Conquanto não se afigure possível, neste momento processual, aquilatar a juridicidade dos fatos
articulados na inicial, justo receio demonstra a autora com os eventuais efeitos advindos da anotação
de sua qualificação no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito promovido pela ré, razão
pela qual DEFIRO EM PARTE a injunção liminar de suspensão de publicidade postulada,
condicionada, contudo,ao depósito integral da obrigação pecuniária que deu ensejo à inscrição
impugnada, monetariamente corrigida segundo índices sufragados pelo TJDFT e acrescida de juros
moratórios à razão de 1% ao mês, todos computados a partir da data do vencimento.

Cumprida a injunção supra, oficie-se ao SPC e ao Serasa Experian determinando que suspenda a
publicidade da inscrição da qualificação da parte autora exclusivamente no que pertine ao contrato
“sub judice”, qual seja, nº 487702.

Sem prejuízo, cite-se e intime-se.”

A medida em apreço encontra respaldo no artigo 300, §1º, do Código de Processo Civil, permitindo ao
Poder Judiciário efetivar a proteção dos direitos em vias de serem molestados, porém sem descuidar
de garantir à parte adversa legítima indenização dos prejuízos que eventualmente venha a sofrer com o
deferimento da tutela de urgência, por meio de exigência de prestação de caução.

Por outro lado, é certo que a dispensa da caução pode ser deferida se a parte economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la. Ressalte-se que a hipossuficiência financeira, por si só, não
constitui elemento a consubstanciar a dispensa daquela garantia, conforme inteligência do
mencionado dispositivo legal, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



§ 1oPara a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.”

Isso porque, inicialmente, a concessão da tutela de urgência deve estar baseada na plausibilidade do
direito substancial invocado, assim como evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.

Outrossim, em análise ao caso concreto, o julgador pode ou não exigir a obrigatoriedade da caução, a
despeito da hipossuficiência da parte.

Neste sentido, já decidiu esta Casa:

“EMENTA   PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. FACULDADE DO JUIZ.
OFERECIMENTO DE BENS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os
elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do
processo. 2. Conforme previsão constante no § 1º do art. 300 do CPC, o juiz possui a faculdade
de dispensar a caução nas hipóteses em que a parte for economicamente hipossuficiente, não

 3. Inviável o oferecimento, a título de contracautela,constituindo, portanto, uma obrigatoriedade.
de imóveis em nome de terceiros, uma vez que o direito do credor está circunscrito ao patrimônio do
devedor. 3. ?Como a concessão da tutela fundada em cognição sumária sempre implica assunção de
riscos, a fim de resguardar o núcleo essencial do direito à segurança jurídica do demandado o
legislador possibilitou ao juiz a exigência de caução para prestação da tutela provisória. Trata-se de
exigência que deve obedecer às particularidades do caso (?conforme o caso?, refere o art. 300, § 1º,
CPC).? (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. São Paulo:
Editora RT, 2015, p. 313) 4. Recurso desprovido.” (Acórdão n.1087249, 07154897420178070000,
Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8ª Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no
DJE: 17/04/2018. Pág.:  Sem Página Cadastrada.)

Da análise detida dos autos, denota-se que a autora/agravante ajuizou ação declaratória de inexistência
de débitos contra o Hospital agravado, alegando em síntese que, por ocasião da internação e cirurgia
de seu esposo, apresentou toda a documentação referente ao convênio médico, tendo sido os
procedimentos autorizados pelo plano de saúde. Portanto, a cobrança efetivada pelo requerido é
ilegítima. Além disso, a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes tem lhe causado
inúmeros constrangimentos e limitações financeiras (ID 3757403).

Com efeito, consta dos autos notificação extrajudicial, dirigida à agravante, acerca do débito não
quitado, referente a despesas hospitalares de seu esposo, na data de 10/09/2017, no valor de R$
57.034,08 (cinquenta e sete mil e trinta e quatro reais e oito centavos – ID 3757404), bem como a
comprovação de que seu nome foi incluso em cadastro de inadimplentes em virtude daquela dívida
(ID 14826159).

Porém, verifica-se que, por ocasião da internação do esposo da agravante, o nosocômio foi
devidamente informado de estar o atendimento médico respaldado por plano de saúde, como se pode
ver dos documentos de IDs 3757406, p. 1/2 e 3757406, p. 10. Embora a conta hospitalar (ID 3757406,
pp 3/8) faça referência a atendimento particular, é certo que, no contrato de prestação de serviços da
espécie (ID 3757406, p. 9) entabulado entre o Hospital e a agravante, constata-se a declaração de ser o
paciente usuário do convênio PLANSAUDE, mediante apresentação de documento de identificação e
carteira do plano (cláusula 4 do contrato).



Malgrado a alegação da parte agravada, em contraminuta (ID 4096327), de que o contrato foi assinado
pela recorrente, tendo ela conhecimento de sua obrigação em arcar com as despesas hospitalares, pois
o seu plano de saúde não autorizou a realização dos procedimentos, há necessidade de tal fato ser
objeto de maior dilação probatória, pois não se vislumbra dos autos deste agravo qualquer documento
a atestar que a internação e a cirurgia não foram autorizados.

Assim, as provas dos autos são suficientes a demonstrar – em sede de cognição sumária – a
plausibilidade do direito alegado pela parte recorrente, bem como o inequívoco perigo de dano à parte
agravante, haja vista a anotação de seu nome em órgão de proteção ao crédito.

Neste descortino, tendo em vista a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência,
bem como a hipossuficiência financeira da parte agravante, já reconhecida pelo Juízo  exigir aa quo,
prestação de caução, no valor da dívida (R$ R$ 57.034,08), inviabilizará a efetividade da medida
concedida.

Na mesma trilha, já decidiu esta Casa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. JUSTIÇA
GRATUITA. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO
DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
IRRAZOABILIDADE DA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O permissivo do
parágrafo primeiro, do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser analisado consoante a
teleologia da norma diante das peculiaridades do caso. 2. Não se mostra razoável a exigência de
caução, para fins de concessão de tutela antecipada, quando presentes os requisitos
autorizadores desta e a parte, hipossuficiente, não tem condições de arcar com a garantia do

 3. Agravo conhecido e provido.”(Acórdão n.1029887, 07042723420178070000, Relator:Juízo.
EUSTÁQUIO DE CASTRO 8ª Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE:
13/07/2017. Pág.:  Sem Página Cadastrada.)

Por fim, importante salientar não constituir a hipótese irreversibilidade dos efeitos da tutela liminar
concedida, pois em caso de legitimidade da cobrança, o nome da recorrente poderá ser novamente
incluído no cadastro de inadimplentes.

Diante do exposto,  ao recurso para, confirmando a tutela recursal, afastar aDOU PROVIMENTO
exigência do depósito de R$ 57.034,08 (cinquenta e sete mil e trinta e quatro reais e oito centavos)
efetivando-se, desta forma, o cumprimento da medida de urgência deferida pelo Juízo a quo.

É como voto.

A Senhora Desembargadora SANDRA REVES - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Desembargador JOAO EGMONT - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME.


