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6- Ressalte-se que reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça vem adotando o entendimento de que o nome do devedor não 
deve ser negativado, nem ter títulos protestados, enquanto o débito estiver sendo discutido em juízo: “MEDIDA CAUTELAR. SE-
RASA. PROTESTO. DÉBITO SUB JUDICE. Esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a discussão judicial do débito impede 
o apontamento de informações restritivas quanto ao devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela possibili-
dade da suspensão dos efeitos do protestos nessa hipótese. Liminar referendada.” (STJ – 3ª Turma; Medida Cautelar 5265/SP; 
Rel. Min. Castro Filho; julg. 15/08/2002; DJ 07/10/2002, p. 250).

7 - Diante do exposto, DEFIRO a tutela provisória, determinando que a empresa Ré EXCLUA o nome da parte Autora de qualquer 
cadastro de proteção ao crédito (SPC/ACSP, SERASA, e similares), o que abrange a vedação de incluí-lo novamente, apenas e 
tão somente em razão da cobrança de débito referente as restrições questionadas no prazo de quinze dias a partir da intimação e 
enquanto tramitar este processo,. Ressalte-se que o descumprimento injustifi cado da medida constitui ato atentatório à dignidade 
da Justiça (art. 77, IV c/c art.77, §2º do NCPC) podendo ser aplicada ao responsável pelo descumprimento multa de até vinte por 
cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

8 – Cite-se e intime-se a parte Ré, fazendo constar no expediente a advertência de que, não comparecendo a audiência, poderá 
ser aplicada multa. Inclua o feito em audiência de conciliação.

9- Fica consignado que não havendo conciliação, começará a contar o prazo para apresentação da defesa no dia da audiência.

10 – Atribuo à presente decisão força de mandado, devendo o Sr. Escrivão inserir o carimbo do Cartório nas vias relativas aos 
expedientes cartorários.

11 - Demais expedientes necessários.

Carinhanha, 10 de setembro de 2019
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Intimação:

DECISÃO

Trata-se de pedido de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA formulado em 
petição inicial íntegra em que a parte busca a imediata suspensão dos descontos que estão sendo realizados no benefício da 
Requerente, sob o argumentos que não realizou empréstimo algum, tratando-se de fraude.

O processo foi postulado através do rito da Lei 9.099/95. devendo ser incluído em pauta de audiência de conciliação.

Quanto ao pedido, verifi co 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 mo-
delo 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 defi nitivo.

No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para 
fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência.

Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC/2015, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de 
dano ou risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos verifi co que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idô-
nea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que ................


