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EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO SERASA E SPC. PROTESTOS.
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

 1. A argumentação expendida pelo recorrente, visando a suspensão de restrições nos órgãos de
proteção ao crédito e protestos, demanda dilação probatória. Diante da ausência de elemento hábil ao
convencimento, nessa sede de cognição sumária, a manutenção da r. decisão hostilizada é medida que
se impõe.

2. Não consta nos autos prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação do direito dos
 órgãos de proteção ao crédito e dos protestos realizadosautores à suspensão da inscrição nos ,

tampouco se visualiza fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a
medida de urgência pleiteada.

3. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, MARIO-ZAM BELMIRO - Relator, NÍDIA CORRÊA LIMA - 1º Vogal e
ANA CANTARINO - 2º Vogal, sob a Presidência da Senhor  Desembargadora ANA CANTARINO,a
em proferir a seguinte decisão: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME., de acordo
com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 08 de Fevereiro de 2018



Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO
Relator

RELATÓRIO

O relatório é, em parte, o confeccionado por ocasião da decisão que apreciou o pedido de concessão de
efeito suspensivo, que ora transcrevo (id. 2496325):

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MOACIR RIBEIRO DE SOUZA E CLEVENILTA
DJALMA DE ALMEIDA, em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível de Brasília
que, nos autos da ação ordinária declaratória com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, movida
em desfavor de ELISEU FELIPE DE ARAUJO, indeferiu a medida de urgência, requerida com o fito
de “cancelamento do registro de inscrição de seus nomes nos Órgãos de Proteção de Crédito”,
suspendendo os efeitos dos protestos que especificam.

Consta da r. decisão combatida (ID 2442553):

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Trata-se de ação de conhecimento sob o rito ordinário ajuizada por MOACIR RIBEIRO DE SOUZA e
CLEVENILTA DJALMA DE ALMEIDA em desfavor de ELISEU FELIPE DE ARAÚJO, com o objetivo
de obter em sede de antecipação dos efeitos da tutela a ordem para a retirada de seus dados dos
órgãos arquivistas. As partes estão vinculadas por meio de um contrato de compra e venda de um
imóvel pelos autores, sendo que estes deram como parte de pagamento uma empresa (atividade
econômica) do ramo de padaria – MJP – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – CNPJ nº
14.336.230/0001-30. Argumentam que o requerido não procedeu à alteração contratual na Junta
Comercial do Distrito Federal, o que implicou na continuidade da atividade e na existência de
diversos débitos, dentre os quais os levados a protesto (ID 9352976). O artigo 300 do Código de
Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
(verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Em relação ao pedido de descrito
na alínea ‘a’ da petição inicial, é forçoso reconhecer que não há prova de inscrição dos dados dos
autores no cadastro do SERASA, a fim de justificar a intervenção judicial no presente momento. Em
relação ao pedido descrito na alínea ‘b’ da petição inicial, é forçoso reconhecer que os títulos não
possuem qualquer vício e são créditos de terceiras pessoas que agiram de boa-fé. A questão em
análise no presente feito cinge-se a discussão de descumprimento de obrigações de natureza pessoal
imputáveis ao requerido. Assim, o provimento jurisdicional, em tese, será no sentido de declarar a
responsabilidade do requerido para com as obrigações descritas. Não há como atingir a esfera
jurídica de terceiros que não fazem parte da relação processual.

Cumpre-se destacar que é questionável a legitimidade dos autores para postulares a transferência de
débitos de uma pessoa jurídica para o nome do requerido. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, os
pedidos de tutela de urgência. Designe-se data para realização de audiência de conciliação, nos
termos do art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se e intimem-se, devendo o réu esclarecer, no
prazo de 10 dias, sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação (§ 5º). Cumpra-se.
Intimem-se. GIORDANO RESENDE COSTA Juiz de Direito.

Inconformados, sustentam os recorrentes que as obrigações que deram origem às inscrições perante
os órgãos arquivistas não podem ser a eles debitados, mas sim, ao réu, o verdadeiro responsável, o
qual deixou de cumprir a sua parte na avença mencionada nos autos.



Assim, pedem, liminarmente, seja determinada a expedição de ofícios para suspender os efeitos dos
protestos, bem assim as restrições constantes dos cadastros de proteção ao crédito, e, ao final, o
provimento.

É o relato do essencial.

A liminar foi indeferida ante a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da medida de
urgência.

Brasília-DF, 26 de dezembro de 2017.

VOTOS

O Senhor Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO - Relator

Conheço do recurso, presentes os pressupostos que autorizam a admissibilidade.

Pretende a recorrente a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência diante do
destaque de que é questionável a legitimidade dos autores para postular a transferência de débitos de
uma pessoa jurídica para o nome do requerido.

Conforme ressaltado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, os créditos que deram
origem aos protestos informados pertencem a pessoas que não fazem parte da relação processual.

Além disso, o pedido de exclusão de imediato do nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito,
SPC e SERASA não veio acompanhado de qualquer comprovante de inscrição.

Como se vê, os argumentos alinhavados por ocasião da liminar, por si sós, são suficientes a
direcionar o julgamento do presente agravo de instrumento, mormente considerando que não vieram
aos autos elementos outros, aptos a me demoverem do raciocínio nela contido.

Ademais, em que pesem os argumentos do agravante, não se mostra evidenciada a verossimilhança,
bem como o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não comprovou a
inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e o motivo para suspender os efeitos dos protestos
realizados por terceiros estranhos à relação processual.

Ora, a conclusão expressa na decisão recorrida, de que é questionável a legitimidade dos autores para
postularem a transferência de débitos de uma pessoa jurídica para o nome do requerido, ainda carece
de esclarecimentos, o que só poderá ser feito ao longo da instrução, não sendo o recurso em análise
campo apropriado para tanto.

Esta Egrégia Corte de Justiça, quando necessária dilação probatória para o deslinde da controvérsia,
assim, , tem se posicionado:mutatis mutandis

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. REMATRÍCULA EM UNIVERSIDADE PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE ERROS NO



PROCEDIMENTO DE ADEQUAÇÃO AO CURRÍCULO ESCOLAR. LIMITAÇÃO COGNITIVA DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300
do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e
sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito
autoral. 3. No caso em análise, em que pese a relevância dos argumentos apresentados pela
agravante, esta não logrou êxito, neste momento processual, em comprovar a probabilidade de seu
direito através dos documentos juntados. 4. O deslinde da controvérsia requer extensa dilação
probatória, não se compatibilizando com esta espécie recursal. 5. O Agravo de Instrumento é um
recurso de cognição limitada, já que, por meio dele, apenas se investiga a retidão da decisão
vergastada, não se podendo, em regra, adentrar no mérito da controvérsia. 6. Agravo de Instrumento
conhecido, mas desprovido.

(Acórdão n.1057237, 07114486420178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8ª Turma Cível,
Data de Julgamento: 27/10/2017, Publicado no DJE: 06/11/2017. Pág.:  Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO.
REPARAÇÃO DE DANOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de
Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a
probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. 2. A necessidade de
dilação probatória, com o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes no decorrer
procedimental, é incompatível com a concessão da antecipação de tutela que pressupõe uma
cognição sumária. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

(Acórdão n.1053416, 07086538520178070000, Relator: LEILA  ARLANCH 7ª Turma Cível, Data de
Julgamento: 11/10/2017, Publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.:  Sem Página Cadastrada.)

Por tais fundamentos,   ao recurso.nego provimento

É como voto.

A Senhora Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA - 1º Vogal
Com o relator

A Senhora Desembargadora ANA CANTARINO - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.


