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EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.AGRAVODE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311,
INCISO IV DO CPC. PRETENSÃO DE RETIRADA DE NOME EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO DIREITO DA
AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

  inc. IV, do art. 311, do1. A concessão da tutela de evidência com fundamento na hipótese prevista no
CPC exige que petição inicial seja “instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos

”.do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável

 Ante a ausência de elementos probatórios que corroborem as alegações da autora, quanto ao o2.
pagamento da parcela controversa, não restou demonstrada a exigida probabilidade do direito
necessária para deferir a pretensão liminar de retirada do nome da agravante do cadastro de
inadimplentes.

3. Ademais, o parágrafo único, do art. 311, do CPC autoriza a concessão de tutela de evidência em
caráter liminar tão somente nas hipóteses previstas nos incisos II e III do citado dispositivo legal. Deste

 modo, não merece reforma a decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar da mencionada tutela
antes da apresentação de contestação pelo banco agravado, sob o argumento de ser imprescindível o

o inc. IV, do art. 311, do CPC.exercício do contraditório para a incidência d

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO



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

Brasília (DF), 21 de Fevereiro de 2018

Desembargadora SANDRA REVES
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSÁRIA DE FÁTIMA MORAIS contra decisão
(ID n. 2627571, p. 182) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do
processo n. 0707786-71.2017.8.07.0007, indeferiu a tutela de evidência, sob o fundamento de que,
apesar de comprovado que o nome da autora está inscrito no cadastro de proteção ao crédito, não foi
oportunizado ao banco réu, ora agravado, que trouxesse aos autos prova inequívoca de que a inscrição
é indevida.

Inconformada, a agravante alega que quitou todas as parcelas do financiamento até o presente
momento e que, por inexistir débito em aberto, reputa-se indevida a inscrição de seu nome no cadastro
de inadimplentes.

Afirma que o vencimento da parcela 05/36 foi em 30/11/2016, feriado em Brasília em comemoração ao
dia do evangélico, e que, por não haver expediente bancário nesta data, seu pagamento ocorreu no
primeiro dia útil subseqüente, dia 01/12/2016. Aduz, assim, que o alegado débito da parcela 05/36,
motivo pelo qual seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes, não existe.

Sustenta, ainda, que o fato de constar como requerente da negativação a CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL - CEF não afasta a possibilidade de deferimento da tutela antecipada, haja vista que a CEF
adquiriu participação acionária do banco agravado e é a responsável por exercer atos de cobrança de
forma administrativa. Sustenta que as informações referentes ao valor negativado, à data do
vencimento e ao número do contrato de origem constantes da pesquisa junto ao SERASA
correspondem com as informações do contrato de financiamento entabulado entre agravante e
agravada.

Requer a antecipação da tutela evidência, para que seja determinada a retirada de seu nome no cadastro
de inadimplentes. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada.

Preparo recolhido (ID n. 2632264).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão de ID n. 1728656.

Em suas contrarrazões (ID n. 2949169), afirma o banco agravado que os requisitos para antecipação de
tutela não restaram comprovados, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta



VOTOS

A Senhora Desembargadora SANDRA REVES - Relatora

Presentes os pressupostos recursais, conheço do agravo.

Da detida análise dos autos, constata-se que a autora, ora agravante, firmou contrato de alienação
fiduciária com o banco agravado, em 36 parcelas de R$2.352,02 (dois mil trezentos e cinquenta e dois
reais), com vencimento todo dia 30 do mês, para aquisição do veículo FIAT/TORO FREEDON AT,
ANO/MODELO 2016/2017, RENAVAN 01090745173.

Consoante relatado, a agravante afirma que é indevida a inscrição de seu nome no cadastro de
inadimplentes, tendo em vista que quitou todas as parcelas do financiamento até o presente momento,
inclusive a parcela n. 05/36, supostamente em aberto, motivo pelo qual seu nome foi inscrito no
cadastro de inadimplentes.

Verifica-se que, na instância de origem, a agravante postulou a antecipação de tutela de evidência,
com fundamento no inciso IV do art. 311 do CPC, para que seu nome fosse retirado do cadastro de
inadimplentes, ao argumento de que o comprovante do pagamento da parcela que supostamente
estaria em aberto (novembro/2016) faria prova suficiente de seu direito.

Sobre a tutela de evidência, o art. 311 do CPC dispensa a demonstração de perigo de dano ou de risco
ao resultado útil do processo e sua concessão pode ocorrer quando: (I) ficar caracterizado abuso do
direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; (II) as alegações de fato puderem ser
comprovadas apenas mediante prova documental e houver tese firmada em demandas repetitivas ou
em súmula vinculante; (III) se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental
adequada do contrato de depósito; ou (IV) a petição inicial for instruída com prova documental
suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar
dúvida razoável.

O parágrafo único do art. 311 do CPC  autoriza a concessão de tutela de evidência em caráter liminar
[1]

tão somente nas hipóteses previstas nos incisos II e III do citado dispositivo legal, o que não é o caso
dos autos.

Em verdade, a despeito de não ser possível a concessão da medida liminar em tutela de evidência
 do art. 311 do CPC, sem a oitiva da parte contrária, em um juízo prévio efundamentada no inciso IV

próprio do momento processual, entendo que os documentos juntados não são aptos a afirmar o direito
da autora, ora agravante, ao menos nesta fase liminar.

Isto porque, o comprovante do aludido pagamento da parcela 005/036 (novembro de 2016) juntado
aos autos (ID n. 2632270, p. 2) não apresenta qualquer campo no qual seja possível verificar se o
pagamento refere-se ao n. do documento.

À míngua da clara demonstração nos documentos que instruem os autos de que houve o pagamento da
parcela controversa, não vislumbro demonstrada a exigida probabilidade do direito substancial
necessária para deferir a pretensão liminar da autora, ora agravada.

Corroborando tal entendimento, colacionam-se claros precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

(...)2. A tutela de evidência, regulada pelo CPC/2015, no art. 311, dispensa a
demonstração do risco dano irreparável ou de difícil reparação ou ao resultado útil do
processo, desde que a situação se amolde a uma das hipóteses arroladas em seus quatro
incisos. (...) 4. Quanto aos incs. I e IV do art. 311 do CPC/2015, a concessão da tutela de
evidência não dispensa o exercício do contraditório pela parte ré, consoante se extrai, a



contrario sensu, do parágrafo único do mesmo artigo (...) 7. Se o direito alegado pela
agravante não se encontra evidente, não se encaixando em nenhuma das hipóteses
elencadas nos incisos do art. 311 do CPC/2015, é incabível a concessão da tutela de
evidência. 8. Recurso conhecido e desprovido.  

(Acórdão n.1050011, 07042844820178070000, Relator: CESAR LOYOLA 2ª Turma
Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 03/10/2017. Pág.: Sem
Página Cadastrada.)

(...) 1. Embora disponha o inciso IV do artigo 311 do atual CPC que a tutela de evidência
será concedida quando ?a petição inicial for instruída com prova documental suficiente
dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar
dúvida razoável?, sua eventual concessão subordina-se à observância ao princípio do
contraditório. Inteligência do Parágrafo único do artigo 311 do CPC. (...)   

(Acórdão n.1010776, 07032446520168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES
OLIVEIRA 7ª Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE:
23/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ainda nesse sentido, verifica-se que o i. Juiz de origem, Eduardo Smidt Verona, atuou com o devido
acerto ao consignar que não haveria prova inequívoca de que a inscrição do nome da agravante no
cadastro de inadimplentes seria indevido e que, para o deferimento liminar da aludida medida,
far-se-ia imprescindível a oitiva do réu, garantindo o contraditório previsto na parte final do inc. IV do
art. 311 do CPC.

Sobreleva notar que a possibilidade de reapreciação do pedido, após apresentação da contestação, foi
explicitamente mencionada na decisão, senão vejamos (ID n. 2632266, p. 3):

Por essas razões, INDEFIRO por hora o pleito de antecipação dos efeitos da tutela, sem
prejuízo de nova análise após a contestação.

Assim, não há óbice para que a agravante mais uma vez provoque o Juízo de origem a se manifestar
sobre a tutela de evidência, resultando em uma nova decisão que poderá enfrentar a questão com a
profundidade necessária, após a oitiva da parte agravada e em observância ao princípio do
contraditório.

Deveras, a análise da antecipação da tutela por este órgão revisor sem a manifestação da instância
originária sobre o tema (após a apresentação de contestação) seria vedada, sob pena
desupressãodeinstância.

Ante o exposto, não vislumbro estarem presentes os requisitos necessários a antecipação da tutela de
evidência, nos termos do art. 311, inc. IV e parágrafo único.

Com essas razões, conheço do agravo e nego-lhe provimento.

É como voto.

 [1] Art. 311. (...) Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir
liminarmente.



O Senhor Desembargador JOAO EGMONT - 1º Vogal
Com o relator

A Senhora Desembargadora CARMELITA BRASIL - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME.


