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EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO. INSCRIÇÃO EM
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SPC E SERASA. SUSPENSÃO.
PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CAUÇÃO IDÔNEA.
REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pleito de antecipação dos efeitos
da tutela (suspensão dos efeitos de protesto e suspensão da inscrição no SPC e SERASA).

2. Para o deferimento da tutela antecipada, objetivando a retirada do nome em cadastro de
inadimplentes, bem como baixar os protestos já efetivados, na hipótese de dúvida quanto a existência
do débito, faz-se necessário o oferecimento de caução idônea, compatível com o valor do débito –
requisito cumprido na hipótese.

3. Incasu, em que pese a necessidade de dilação probatória para se comprovar cabalmente as alegações
da agravante, vislumbra-se a plausibilidade do direito invocado (frente aos fundados questionamentos a
respeito da legitimidade do débito justificador dos atos restritivos) e o perigo de dano (haja vista as
restrições impostas com o protesto/inscrição na SERASA e SPC) – os quais, aliados à facilitada
reversibilidade da medida e à caução prestada, tornam a antecipação da tutela a medida mais adequada.

4. Considerando que a prestação de caução foi determinante para a concessão da tutela antecipada, não
há se falar em seu levantamento prematuro.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO



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

Brasília (DF), 18 de Abril de 2018

Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA
Presidente e Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASNET WEB INFORMÁTICA LTDA – ME
contra a decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento nº
0715961-54.2017.8.07.0001, movida em desfavor de NR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA –
ME, indeferiu a liminar de sustação de protesto (ID 3166825).

Nas razões recursais (ID 3143310), narra a agravante ter firmado contrato de compra e venda com a
empresa agravada, para fins de aquisição de 100 (cem) caixas do produto Cabo Ropp Flat Fibra Optica

, com valor total de R$ 18.350,00 (dezoito mil e trezentos e cinquenta reais).Simples

Aduz que, de forma errônea, a recorrida emitiu nota fiscal tendo como local de entrega dos produtos
adquiridos o Estado de Tocantins e não o Distrito Federal, como deveria ser, o que acarretou a
apreensão da mercadoria pela Secretaria de Estado de Fazenda do DF, bem como imposição de multa
fiscal à agravada na quantia de R$ 27.727,49 (vinte e sete mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta
e nove centavos).

Alega que, malgrado o erro tenha sido cometido pela empresa fornecedora dos produtos, esta tenta
compelir a autora a suportar o ônus da referida multa, razão pela qual emitiu boleto em face da
agravante no valor de R$ 27.427,20 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos),
contudo, com crédito inexistente.

Sustenta a plausibilidade de suas alegações, uma vez que o documento de protesto indica como título
de crédito justificador da cobrança uma duplicata mercantil por indicação. Já no cadastro do Serviço de
Proteção ao Crédito – SPC e na SERASA EXPERIAN, constam como razão da inscrição uma nota
promissória, o que demonstra estar sendo negativada por dívida inexistente, por meio de um título
simulado. De igual forma, aduz estar presente a urgência do deferimento liminar, tendo em vista sofrer
todas as sanções previstas para maus pagadores.

Assevera que a concessão da tutela de urgência não acarretará prejuízo à agravada, pois realizou o
depósito judicial da quantia referente ao valor originário do título.

Com tais argumentos, pleiteia a antecipação da tutela recursal para sustar o protesto nº 291442 perante
o Tabelionato de Protesto de Governador Valadares, bem como para deferir a suspensão da inscrição
no SPC e SERASA EXPERIAN nº NR 728.876.945-5. Por fim, requer o levantamento da caução
prestada.

O preparo recursal foi recolhido (ID 3166815).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido e as informações cabíveis foram solicitadas ao
MM. Juiz da causa (ID 3180214).

Informações prestadas (ID 3343579).



Contraminuta (ID 3610203).

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 indeferiu a liminar de suspensão dos
efeitos de protesto/inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

A decisão agravada (ID 3166825, pags. 63/64) está assim redigida:

(...) Trata-se de ação ajuizada por BRASNET WEB INFORMATICA LTDA - ME em desfavor de NR
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME.

Alega o autor que manteve relação contratual com a ré e que foi surpreendida com o protesto do
valor de multa fiscal relativo a apreensão da mercadoria quanto ao erro cometido pela ré no ato de
emissão da nota fiscal relativa a compra efetuada.

Solicitou a concessão de pedido tutela de urgência para determinar a sustação do protesto nº 291442,
protocolizado no dia 01/11/2017, no Tabelionato de Protesto de Governador Valadares, Bel. Márcio
de Barros Quintão (Tabelião), inscrito no CNPJ sob o nº 00.385.483/0001-90, com endereço sito à
Rua Marechal Floriano, nº 600, Loja nº 8, Bairro Centro, Governador Valadares – MG, Tel.: (33)
3271-2690 e e-mail: tabgv@hotmail.com, em pedido de nº 10360, no valor de R$ 27.427,12 (vinte e
sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais e doze centavos), apresentada por NR IMPORTAÇÕES E
EXPORTAÇÃO LTDA, em desfavor de BRASNET WEB INFORMÁTICA LTDA e a retirada do nome
da requerente dos órgãos de proteção ao crédito relativos ao débito em questão.

É o relatório.

Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da
tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas
diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena.
São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que
apenas ocorrerá no provimento definitivo.

Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade
do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e



amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos
narrados, eis que, conforme alteração contratual de ID Num. 12018582 - Pág. 3, a empresa autora
possui filial em Tocantins, tornando incerta a ocorrência do alegado erro na emissão da nota fiscal,
uma vez que teria sido emitida com base em endereço localizado naquele Estado da Federação.

Assim, vejo que as alegações autorais dependem de aprofundamento probatório em sede de
contraditório, de modo a viabilizar os necessários esclarecimentos das questões narradas nos autos.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)

Percebe-se, pois, que o Juízo indeferiu o pedido com fundamento na existência de filial da agravante
no Estado do Tocantins, o que tornaria discutível o alegado erro na emissão da nota fiscal.

Opostos Embargos de Declaração, assim restou decidido (ID 3166825, pags. 79/80):

(...) Em nova análise dos autos, observo que ainda que a causa de pedir seja a inexistência de
negócio jurídico entre as partes, não há, ao menos em sede de cognição sumária, como verificar a
probabilidade do direito da parte autora.

Isto porque ainda que o valor protestado (R$ 27.427,12) aparente referir-se a dívida tributária
apurada em desfavor da parte ré, os documentos trazidos aos autos não são suficientes para
demonstrar que a parte autora/embargante não era responsável pelo pagamento da dívida tributária.

O e-mail de ID Num. 12019205 - Pág. 1, enviado pela ré à autora, aponta que a responsabilidade
pela resolução da pendência seria da parte autora, ora embargante, de modo que, ao menos em sede
de cognição sumária, não há como verificar que o protesto realizado pela parte ré se deu de forma
indevida.

De igual modo, não há como verificarmos nesta fase processual se houve o consentimento ou não da
parte autora quanto a emissão da nota fiscal destinada à sua filial em Tocantins, porém com entrega
efetuada em seu endereço em Brasília.

Assim, tenho que todos os fatos apontados na inicial devem ser objeto de uma ampla dilação
probatória, como já ressaltado em decisão anterior, inclusive com a necessidade de contraditório e
ampla defesa pela parte ré.

Desta feita, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e
lhes NEGO PROVIMENTO, nos termos das razões acima expostas.

Ato continuo, novos Embargos de Declaração foram opostos, os quais também foram rejeitados, desta
vez ao argumento de inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – expondo o
magistrado singular o desígnio do embargante de obter efeitos infringentes, o que não se admitira na
via buscada (cf. decisão de ID 3166825, pags. 86/87).

Sustenta a agravante que o objeto principal da demanda diz respeito ao protesto e à negativação de
título inexistente. Com base nisto, salienta a omissão – em todas as decisões – na análise dos fatos e
das provas por ela trazidas com vistas ao deferimento da tutela de urgência.

A medida em apreço encontra respaldo no artigo 300 do Código de Processo Civil, permitindo ao
Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem
molestados.



A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes
elementos que evidenciem a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo, em exame conjunto.

Da análise detida dos autos, denota-se – como já ressaltado pelo magistrado  – que aa quo
controvérsia instaurada, determinante ao caso, diz respeito à discussão sobre a responsabilidade
financeira entre particulares por autuação da Secretaria de Fazenda, residindo a contenda em alegado
erro de endereço constante da nota fiscal.

A agravante afirma que o conjunto probatório — consubstanciado na certidão de protesto que atesta
como documento uma duplicata mercantil, enquanto que a certidão da SERASA e SPC trata de uma
nota promissória; nos e-mails enviados pela empresa agravada e na coincidência de valores entre
protesto e CDA em nome da empresa requerida; na nota fiscal e no auto de infração; no boletim de
ocorrência — evidenciam a plausibilidade do direito pleiteado.

Com efeito, não há como verificar, de imediato, que o protesto realizado pela parte ré se deu de forma
indevida, tampouco se a alteração de endereço na nota fiscal foi precedida de consentimento, ou não,
da agravante.

Em que pese a necessidade de os fatos apontados na inicial serem objeto de dilação probatória, tenho
que as provas que instruem os autos são suficientes a demonstrar – em sede de cognição sumária – a
plausibilidade das informações trazidas, bem como o inequívoco perigo de dano à parte agravante,
haja vista as restrições/dificuldades decorrentes do protesto e das anotações em órgãos de proteção ao
crédito.

Sabe-se, ademais, que, para o deferimento da tutela antecipada objetivando a suspensão do nome em
cadastro de inadimplentes, bem como a baixa de protestos já efetivados, na hipótese de dúvida quanto
à existência do débito, faz-se necessário e recomendável o oferecimento de caução idônea, compatível
com o valor supostamente devido – requisito cumprido pela agravante, conforme documento de ID
3166825.

A contracautela exigida é a que, efetivamente, põe a salvo o credor, caso o devedor não obtenha
sucesso na demanda e na desconstituição do título levado a protesto.

A respeito do tema, esta Casa assim tem se manifestado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO BANCÁRIO. PROTESTO. ERRO. INDÍCIO DE PROVA DE
PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DO PROTESTO E DA NEGATIVAÇÃO
NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. GARANTIA DO JUÍZO. Os documentos acostados
pelo agravante indicam a quitação do título que, aparentemente, foi erroneamente levado a protesto
pelos agravados. A antecipação de tutela, consistente na suspensão do protesto e da inscrição em
cadastro restritivo de crédito, deve ser precedida de caução fidejussória prestada pelo agravante, a
fim de garantir os princípios do contraditório e da ampla defesa dos agravados, bem como a
eventual análise da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(Acórdão n.1021340, 07007405220178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2ª Turma Cível, Data
de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ART.
300 DO NCPC. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CAUÇÃO.



DECISÃO MANTIDA. 1. A antecipação de tutela depende de que prova inequívoca convença o
magistrado da verossimilhança das alegações do autor. Mas tais pressupostos não são bastantes. É
mister que se conjugue o fundado receio, com amparo em dados objetivos, de que a previsível demora
no andamento do processo cause ao demandante dano irreparável ou de difícil reparação; ou,
alternativamente, de que fique caracterizado o abuso de direito de defesa, abuso que inclusive se
pode revelar pelo manifesto propósito protelatório revelado pela conduta do réu no processo ou, até,
extra processualmente. 2. Apenas com a instrução processual será possível aferir a veracidade das
alegações. Inclusive, o pedido de liminar pode ser revisto depois da contestação, se necessário. Lado
outro, a recorrida nada acresceu aos autos recursais, uma vez que, embora regularmente intimada,
deixou de apresentar contraminuta. 3.  A jurisprudência desta Eg. Corte tem se orientado no sentido
da possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela para sustar o protesto em caso de dúvida
quanto à existência do débito motivador do apontamento e quando o protesto compromente a
credibilidade financeira da empresa quando há depósito judicial do valor incontroverso, o que não

. 4. Recurso desprovido.ocorre nos presentes autos

(Acórdão n.1012524, 07018075220178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7ª Turma Cível,
Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 04/05/2017. Pág.:  Sem Página Cadastrada.) —
grifos acrescidos

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - AÇÃO CAUTELAR - SUSPENSÃO DOS
EFEITOS DE PROTESTO INDEVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Considerando a verossimilhança das alegações da parte agravante, bem como risco de dano grave
e de difícil ou incerta reparação, caso os efeitos do protesto não sejam suspensos, revela-se possível o

, o quedeferimento da suspensão dos efeitos do protesto, mediante o oferecimento de caução idônea
já ocorreu no autos,.

2 - Agravo conhecido. Deu-se provimento.

(Acórdão n.962994, 20160020110822AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA  DE OLIVEIRA 3ª TURMA
CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2016, Publicado no DJE: 05/09/2016. Pág.: 474/484)  grifos
acrescidos

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. AÇÃO CAUTELAR. PROTESTO DE TÍTULOS. CAUÇÃO
IDÔNEA. REVERSIBILIDADE.

1. Aconcessão de liminar autorizando a baixa de protesto é possível desde prestada caução idônea e
demonstrados o periculum in mora e o fumus boni iuris.

(...)

(Acórdão n.842453, 20140020249539AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 5ª TURMA CÍVEL, Data
de Julgamento: 17/12/2014, Publicado no DJE: 26/01/2015. Pág.: 519)

Com base no exposto, em que pese a necessidade de dilação probatória para se comprovar cabalmente
as alegações da parte agravante, vislumbra-se, em análise perfunctória, a plausibilidade do direito
invocado (frente aos fundados questionamentos a respeito da legitimidade do débito justificador dos



atos restritivos) e o perigo de dano (haja vista as restrições e dificuldades impostas com o
protesto/inscrição da parte na SERASA e SPC).

Assim, presente a demonstração da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano – aliados à
facilitada reversibilidade da medida e à caução prestada – tenho que a concessão da antecipação da
tutela é a medida mais adequada.

Por fim, considerando que a concessão da tutela antecipada se deu em razão da prestação da caução,
não há se falar em seu levantamento prematuro.

Diante do exposto,  ao recurso para, confirmando a liminarDOU PARCIAL PROVIMENTO
anteriormente concedida, reformar a decisão agravada e deferir a antecipação da tutela recursal
vindicada, determinando a suspensão do protesto nº 291442 perante o Tabelionato de Protesto de
Governador Valadares - MG, bem como a suspensão da inscrição do nome da parte autora nos
Serviços de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA EXPERIAN nº NR 728.876.945-5, mantendo-se o
depósito judicial efetuado, até ulterior julgamento da ação.

É como voto.

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

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

DECISÃO

CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.


