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EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. MEDIDA LIMINAR. PRESENÇA DE PROVA ROBUSTA E DE
VEROSSIMILHANÇA.

1. Em face da existência de prova robusta e da verossimilhança das alegações do agravante, deve-lhe
ser deferida a medida liminar para excluir a anotação de seu nome realizada pelo agravado junto ao
SPC, SERASA ou em quaisquer outros órgãos de proteção ao crédito, referente à pendência financeira
declarada inexistente entre as partes.

2. Agravo conhecido e provido.



ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - Relator, MARIA DE LOURDES
ABREU - 1º Vogal e ALVARO CIARLINI - 2º Vogal, sob a Presidência da Senhor  Desembargadoraa
MARIA DE LOURDES ABREU, em proferir a seguinte decisão: CONHECER E DAR
PROVIMENTO, UNÂNIME , de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 11 de Abril de 2018

Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

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

Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0716820-91.2017.8.07.0000
Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

 AGRAVANTE: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
AGRAVADO: GUIA CONECTA BRASIL MIDIAS IMPRESSAS E INTERNET LTDA - ME

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto
por ÚNICA BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA. contra decisão exarada pela 2ª Vara Cível de Brasília,
que, em sede de cumprimento de sentença, nos autos do processo n.º 2016.01.1.030537-4, indeferiu os
pedidos formulados e determinou a suspensão do processo, com base no art. 921, inciso III, do CPC.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que o processo está em fase de cumprimento de sentença
e se refere à ação de obrigação de fazer com pedido de tutela   para a retiradainaudita altera pars
imediata do nome da agravante do cadastro de inadimplentes, tendo em vista que a parte recorrida
inseriu o nome da agravante junto a órgãos de proteção ao crédito sem nenhum justo motivo, possuindo
somente como base contrato fraudulento, o qual foi declarado nulo e o débito inexistente, conforme
constou do dispositivo da sentença, ora objeto de execução. Aduz, ainda, que, a despeito da
determinação judicial para a não inclusão e retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes, tal
determinação ainda não foi cumprida pela parte agravada, o que tem gerado diversos prejuízos. Afirma
que reiterou o pedido de baixa do cadastro, o qual restou indeferido pelo Juízo . Dessa forma,a quo
requer a concessão de tutela antecipada para que seja deferida a imediata retirada da inscrição junto aos



órgãos de proteção, ante a inexistência do débito, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de
Processo Civil, e, no mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada.

Preparo, conforme documento de ID 2927332.

Por meio da decisão de ID 2967730 foi concedido o pedido liminar.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Brasília, 19 de janeiro de 2018.

Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

Relator

VOTOS

O Senhor Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - Relator

Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - Relator

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço deste recurso.

Inicialmente, a parte agravante logrou demonstrar pelas provas juntadas aos autos que, de fato, o
contrato foi declarado nulo e o débito, por consequência, considerado inexistente, conforme se
depreende do dispositivo da sentença (ID 2928451), a seguir. Confira-se:

 “ (...)
 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para DECLARAR rescindido o
contrato entabulado entre as partes; DECLARAR inexistência de débito existente no nome da Autora
referente ao contrato de nº 140485; e DETERMINAR que não haja a inclusão de nome da requerente
em cadastro de maus pagadores, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado



à R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por conseguinte, RESOLVO a lide com exame de mérito, na forma do
art. 487, I, do CPC.

 Custas pelo requerido, bem como honorários advocatícios sucumbências, os quais fixo no
montante equivalente a 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação pecuniária acima
estampada (art. 85, § 2º, do CPC).

(...)”

 Por sua vez, no que tange ao risco de lesão grave e de difícil reparação, consta dos autos que o MM.
Juiz  entendeu que não haveria nada a prover quanto ao pedido, bem como determinou o envioa quo
do processo ao arquivo, pelo prazo de um (1) ano, com fundamento do art. 921, inciso III, do CPC.

De acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, a inclusão ou manutenção
indevida em órgãos de proteção ao crédito configura o dano moral , ou seja, dano vinculadoin re ipsa
à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. Desse modo, exige-se somente a
prova do fato, pois as demais consequências são presumidas.

Resta evidente que a manutenção do nome da autora, ora agravante, em cadastro de órgãos de
proteção ao crédito, após a declaração de inexistência da dívida, mostra-se ilegal, não sendo razoável
a permanência do nome do agravante, o que configura descumprimento da determinação judicial por
parte da parte agravada.

Sobre a necessidade de retirada do nome da parte dos órgãos de proteção ao crédito após ser declarada
a nulidade da dívida, já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. MEDIDA LIMINAR.
PRESENÇA DE PROVA ROBUSTA E DE VEROSSIMILHANÇA.

1. Diante da comprovação do pagamento da prestação nos termos pactuados no contrato entabulado
entre as partes, apresenta-se injusta a inscrição do nome do agravante nos cadastros de
inadimplentes, sobretudo considerando que a negativação em órgãos de controle de crédito gera
efeitos morais e creditícios.

2. Destarte, em face da existência de prova robusta e da verossimilhança das alegações do agravante,
deve-lhe ser deferida a medida liminar para excluir a anotação de seu nome realizada pelo agravado
junto ao SPC, SERASA ou em quaisquer outros órgãos de proteção ao crédito, referente à pendência
financeira, em princípio, inexistente entre as partes.

3. Agravo de instrumento provido para determinar a exclusão da anotação junto ao SPC e SERASA.
(Acórdão n.956250, 20160020049922AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3ª TURMA CÍVEL, Data
de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 28/07/2016. Pág.: 116/125)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. DÍVIDA
INEXISTENTE. RESCISÃO ANTECIPADA POR INADIMPLENTO CONTRATUAL. CAUSA DA
RESCISÃO DADA PELO FORNECEDOR DO SERVIÇO. NÃO CABIMENTO DE MULTA.
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR
REDUZIDO.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme parágrafo único do artigo 58 da Resolução n° 632 da ANATEL e, tendo em vista o



alegado pelo apelado quanto ao cancelamento do serviço, tem-se que é vedado ao prestador dos
serviços de telefonia, a cobrança da multa por rescisão extemporânea nos contratos de permanência,
quando tal rescisão se der em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte
dele.

2. Não havendo dívida ou débito, ou seja, não havendo inadimplência, qualquer inscrição do apelado
em órgão de proteção ao crédito é indevida, configurando-se ato ilícito.

3. Ajurisprudência é pacífica no sentido de que a inclusão indevida do nome do consumidor em
cadastrados de proteção de crédito constitui hipótese caracterizadora de danos morais. A
negativação indevida causa constrangimento, gerando, por exemplo, a impossibilidade de realizar
algumas compras a prazo e promover financiamentos, mesmo o consumidor não se enquadrando na
hipótese de mau pagador, assim como o apelado.

4. Afixação do quantum indenizatório deve ser coerente, adotando-se para tanto critérios de
prudência e equilíbrio entre as finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de forma que não
seja tão mínima ao ponto de se tornar inexpressiva e nem tão excessiva ao ponto de ser uma fonte de
enriquecimento. Dano moral reduzido de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Acórdão n.1055891,
20150111262644APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5ª TURMA CÍVEL, Data de
Julgamento: 11/10/2017, Publicado no DJE: 27/10/2017. Pág.: 303/307)

Dessa forma, com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de antecipação dos efeitos da
tutela, se antevê a probabilidade do direito da agravante, bem como o fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação.

Assim, em face da existência de prova robusta e da verossimilhança das alegações do agravante,
deve-lhe ser deferida a medida liminar para excluir a anotação de seu nome realizada pelo agravado
junto ao SPC, SERASA ou em quaisquer outros órgãos de proteção ao crédito, referente à pendência
financeira inexistente entre as partes.

 Ante o exposto, ante a presença dos requisitos justificadores, DOU PROVIMENTO ao recurso
 para, confirmando o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinar a imediata exclusão

do nome da parte agravante junto ao SPC, SERASA ou em quaisquer outros órgãos de proteção
ao crédito, referente à pendência financeira declarada inexistente entre as partes.

É como voto.

A Senhora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Desembargador ALVARO CIARLINI - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME




