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DECISÃO

Vistos, etc.

Inicialmente, considerando os novos documentos juntados, defi ro a gratuidade da justiça em favor da parte autora.

No tocante ao pleito de antecipação de tutela de urgência formalizado na inicial, ressalte-se que são requisitos necessários à 
sua concessão, a teor do artigo 300 do CPC, a probabilidade do direito que se pleiteia, o perigo de dano e a reversibilidade da 
medida liminarmente concedida.

Analisados os autos, constata-se que os documentos acostados com a exordial revelam que a parte autora possui mais de uma 
inscrição junto ao cadastro de inadimplentes, o que descaracteriza o perigo de dano, já que os dados da parte requerente per-
maneceriam restritos, mesmo com a concessão da medida antecipatória.

Destarte, a diversidade de inscrições junto ao órgão protetivo de crédito não autoriza o deferimento liminar da medida, sendo 
necessária, pois, a formação do contraditório para melhor elucidar os fatos alegados.

Posto isto, indefi ro a medida antecipatória, por ausência dos requisitos autorizadores para a sua concessão.

Considerando se tratar de relação consumerista, na qual a parte autora alberga a qualidade de hipossufi ciente em relação à em-
presa acionada, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, determino a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, devendo 
a parte ré juntar aos autos contrato, objeto da lide.

Nos termos do artigo 334, do NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 01/10/2019, às 15:30horas no térreo do Edf. 
Orlando Gomes , anexo ao Fórum Ruy Barbosa. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que 
compareça à audiência, ciente de que, em caso de desinteresse na assentada, deverá manifestar-se expressamente no prazo 
de até 10 (dez) dias antes da data designada.

Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancio-
nado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou 
do Estado.

Fica advertida, a parte acionada acerca do início do prazo para apresentação de defesa, nos moldes do artigo 335, do NCPC.

A parte requerente deverá ser intimada por seu procurador.

P. I.

Essa decisão tem força de mandado.

Salvador(BA), 10 de setembro de 2019 .

Arnaldo Freire Franco

Juiz de Direito
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