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EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE
DETERMINOU A EXCLUSÃO DO AGRAVADO DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES.
EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA
INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO E
DE PERICULUM IN MORA. VEROSSIMILHANÇA E PROVA ROBUSTA DAS
ALEGAÇÕES DO AUTOR/AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

1. Em que pese a parte agravante afirmar que as cobranças contestadas decorrem de inadimplemento de
contrato regularmente celebrado entre as partes e que o autor/agravado não trouxe aos autos qualquer
elemento que pudesse colocar em questão o referido contrato, não é isso o que, de fato, se pode
constatar das provas robustas colacionadas aos autos.

2. As alegações do agravante de que a decisão recorrida está ao cabo de lhe penalizar pelo
descumprimento de uma obrigação de fazer determinada com base em alegações unilaterais, sem prova
robusta, e de que, sendo mantida, incorrerá em enriquecimento ilícito da parte autora/agravada a
expensas da instituição bancária, não se mostram suficientes para o deferimento do recurso
apresentado. Pelo contrário, a decisão agravada envolve medida totalmente reversível, pois, após
devida análise, em caso de improcedência do pedido feito na ação principal, a parte agravante poderá
cobrar a dívida, utilizando, para tanto, da negativação do nome do agravado no SERASA/SPC.

3. O perigo de dano mostra-se muito mais latente em face do agravado, ante sua negativação nos
cadastros de proteção ao crédito e o imediato protesto do título, caso não venha, de fato, a ser
reconhecido como devedor.

4. Mesmo em análise de cognição sumária, verificando-se a existência de elementos suficientes a
demonstrarem a probabilidade do direito do autor/agravado, bem como constatando-se haver evidente
perigo de dano ante a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, se faz necessária a
exclusão, ainda que temporária, do nome do agravado de cadastro de inadimplentes.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.



ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - Relator, ANGELO PASSARELI -
1º Vogal e SILVA LEMOS - 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), 13 de Junho de 2018

Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AYMORE
, contra decisão proferida na açãoCREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ordinária com pedido de tutela antecipada, processo de nº 0705583-18.2017.8.07.0014, em trâmite no
Juízo da 1ª Vara Cível do Guará, que concedeu a tutela provisória de urgência antecipada para o fim de
determinar a imediata exclusão do nome CARLOS RIBEIRO BORGES JUNIOR dos cadastros de
inadimplentes, bem como determinou a suspensão dos efeitos do protesto do título, no que tange à
dívida objeto da ação.

Determinou, ainda, para o caso de eventual descumprimento da decisão, multa estabelecida em R$
1.000,00 (um mil reais) por cada dia de descumprimento.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso com pedido de efeito suspensivo, afirmando que
as cobranças contestadas decorrem do inadimplemento de contrato regularmente celebrado entre as
partes, cuja minuta assinada acompanha a contestação, não podendo o autor pleitear sua anulação por
qualquer que seja a motivação, visto que não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse colocar
em questão o referido contrato.

Assim, por não haver suposto ato ilícito, bem como por não existir falha na prestação dos serviços por
parte do agravante, alega ser medida de rigor a cassação da tutela de urgência deferida, a fim de que o
Banco réu possa exercer o seu direito de cobrança, incluindo-se a negativação nominal do devedor.

Declara, também, que há falta de razoabilidade na fixação do valor da multa arbitrada, devendo, na
eventualidade de se admitir que seja mantida, haver uma limitação, visto que, merece controle a
aplicação da multa, sob pena de enriquecimento sem causa.

Defende ser indispensável a concessão do efeito suspensivo, sobrestando a decisão recorrida até
ulterior pronunciamento deste E.TJDFT, pela existência de fundado receio do dano de difícil reparação
consubstanciado na possibilidade de se agravar a situação do recorrente, pois a decisão recorrida está
ao cabo de lhe penalizar pelo descumprimento de uma obrigação de fazer, determinada com base em
alegações unilaterais, sem prova robusta do agravado, o que poderá resultar no enriquecimento ilícito
da parte autora a expensas da instituição bancária, caso haja a consolidação da decisão vergastada.

Dessa forma, requer preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.



No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento, com a consequente revogação da tutela de
urgência deferida, por inexistir nos autos os requisitos autorizadores da medida, tal como os elementos
que evidenciem a probabilidade do direito buscado.

 Preparo regular a ID n.º 3586913 e 3586915.

 O agravo foi recebido e indeferido o efeito suspensivo pleiteado ID Num. 3594836.

 Contrarrazões apresentadas ID Num. 3869477, pugnando pelo desprovimento do
presente recurso, mantendo-se na íntegra a decisão agravada.

   É o relatório.

VOTOS

O Senhor Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - Relator

 Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

   Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
contra decisão proferida na ação ordinária com pedido de tutela antecipada, processo de nº
0705583-18.2017.8.07.0014, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Cível do Guará, que concedeu a tutela
provisória de urgência antecipada para o fim de determinar a imediata exclusão do nome CARLOS
RIBEIRO BORGES JUNIOR dos cadastros de inadimplente, bem como determinou a suspensão dos
efeitos do protesto do título, no que tange à dívida objeto da ação,

    Por fim, ainda determinou, para o caso de eventual descumprimento da decisão,
multa estabelecida em R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada dia de descumprimento.

 Analisando o recurso, verifico que, em que pese a parte agravante afirmar que as cobranças
contestadas decorrem de inadimplemento de contrato regularmente celebrado entre as partes e que o
autor/agravado não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse colocar em questão o referido
contrato, não é isso o que, de fato, se pode constatar dos documentos colacionados aos autos.

Cito algumas das apurações que podem ser extraídas da documentação apresentada.

No documento de ID Num. 3586925 pág. 15 é apresentada a cópia da Carteira Nacional de
Habilitação do requerente/agravado, na qual é possível verificar sua assinatura. Visto isso, pode-se
constatar que o documento de condições específicas de operação de crédito apresentado no ID Num.
3586925 págs. 25 e 30/31 e a proposta de adesão (ID Num. 3586925 págs. 32), ainda tenham sido
feitos em nome do agravado, possuem assinatura não correspondente com a originalmente
apresentada.

Verifica-se a divergência de assinatura, ainda, por ocasião da carta de contestação apresentada pelo
agravado ao Santander, banco intermediador do negócio feito (ID Num. 3586930 pág. 1), manuscrita,
de próprio punho e com assinatura que condiz com o citado documento de habilitação do recorrido,



mostrando-se, consequentemente, divergente da dos documentos assinados em face da instituição
bancária. Ressalte-se, ainda, que a citada carta foi transcrita justamente na intenção de desfazer o
alegado mal feito negócio.

O agravado procedeu, também, à comunicação do ocorrido a Policia Civil do Distrito Federal (ID
Num. 3586930 pág. 8), lavrando boletim de ocorrência e descrevendo não ter conhecimento do
financiamento feito em seu nome e que acabou por incluí-lo no SERASA.

Foram juntados, ainda, áudios nos quais constam gravações de tratativas do recorrido junto ao Banco
Santander no esforço de ver resolvida a situação por ele apresentada e que tem lhe causado diversos
danos.

Posto isso, resta verificada a presença de probabilidade de direito do autor e não do réu, ao passo que,
a alegação principal do recurso é a de regularidade contratual, circunstância que, pela análise que pôde
ser feita até o presente momento, foi consistentemente rebatida pelo recorrido.

 as alegações do agravante de que a decisão recorrida está ao cabo de lhe penalizar peloAssim,
descumprimento de uma obrigação de fazer determinada com base em alegações unilaterais, sem
prova robusta, e de que, sendo mantida, incorrerá em enriquecimento ilícito da parte autora/agravada a
expensas da instituição bancária, não se mostram suficientes para o deferimento do recurso
apresentado.

 Pelo contrário, a decisão agravada envolve medida totalmente reversível, pois, após devida análise,
em caso de improcedência do pedido feito na ação principal, a parte agravante poderá cobrar a dívida,
utilizando, para tanto, da negativação do nome do agravado no SERASA/SPC.

 Nesse sentido:

Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0711395-83.2017.8.07.0000
Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OS ALIMENTOS EIRELI - EPP
AGRAVADO: UNICA PROMOCOES LTDA - ME EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NO SERASA. LIMINAR
DEFERIDA. CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PRESENÇA DE PERIGO DE DANO. DECISÃO
MANTIDA. 1. Mantém-se a decisão que, verificando a verossimilhança das alegações e o perigo de
dano, determinou o cancelamento da inscrição do nome da empresa no rol de inadimplentes do
Serasa até que o processo seja devidamente instruído e julgado  2. A decisão que impede a.
agravante/ré de incluir o nome da empresa agravada/autora no cadastro de inadimplentes, enquanto
se discute a existência do débito na fase instrutória, não implica em qualquer prejuízo imediato ou em
dano irreparável à agravante/ré capaz de justificar a revogação da liminar deferida. 3. Recurso
conhecido e desprovido.  

(Acórdão n.1061639, 07113958320178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5ª Turma Cível, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Publicado no DJE: 04/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Noutro ponto, verifico, ainda, que o perigo de dano mostra-se muito mais latente em face do
agravado, ante sua negativação nos cadastros de proteção ao crédito e o imediato protesto do título,
caso não venha, de fato, a ser reconhecido como devedor.

Tanto é assim que o agravado apresentou áudios em que é possível constatar o seu impedimento em
efetuar alugueis de veículos, por intermédio das locadoras Unidas e Localiza, por conta das restrições
existentes em seu nome, fato esse que, caso ao final do processo reste comprovado não haver



responsabilidade pela dívida, inegavelmente gerou-lhe prejuízos evitáveis.

Destarte, de fato, como afirmado pelo Juízo a quo, vislumbro, mesmo em análise de cognição
sumária, a existência de elementos suficientes a demonstrarem a probabilidade do direito do
autor/agravado, bem como constato haver evidente perigo de dano ante a negativação de seu nome
nos cadastros de proteção ao crédito, além do protesto do título. Por outro lado, resta clara a ausência
de perigo de dano ao agravante, mostrando-se correta a exclusão, ainda que de modo temporário, do
nome do agravado de cadastro de inadimplentes, tendo em vista as evidências apresentadas e os
prejuízos que esta restrição pode lhe trazer.

Por fim, no que se refere ao pedido de limitação da multa arbitrada, em caso de descumprimento da
decisão agravada, pelo agravante, ressalto que, como bem afirma o próprio recorrente em suas razões
recursais, o estabelecimento de multa é medida utilizada como instrumento coercitivo. Com isso, não
há que se falar em controle e imposição de ajuste quanto aos valores fixados na referida penalidade.

Cabe ao agravante cumprir com a decisão do Julgador para que não venha precisar efetuar o
pagamento da multa, visto que, cumprindo o que lhe foi determinado, em nada a instituição bancária
precisará ser onerada.

 Portanto, a parte agravante não preencheu os requisitos necessários para a concessão do
pleiteado, devendo antes ser estabelecido o contraditório.

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e .NEGO-LHE PROVIMENTO

 É como voto.

O Senhor Desembargador ANGELO PASSARELI - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Desembargador SILVA LEMOS - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECER. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME.


