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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EMPRÉSTIMO 
CONSIGNADO.  DECISÃO  INTERLOCUTÓRIA. 
SUSPENSÃO  DOS  DESCONTOS  E  IMPOSIÇÃO  DE 
MULTA.  ALEGAÇÃO  DE  PRAZO  INSUFICIENTE  PARA 
CUMPRIMENTO  DA  MEDIDA.  DESCABIMENTO. 
COMANDO  BANCÁRIO  QUE  SE  DÁ  DE  FORMA 
AUTOMÁTICA.  MULTA  FIXADA  EM  VALOR 
EXACERBADO. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO. PROVIMENTO 
PARCIAL.

− Embora o prazo de 05 (cinco) dias possa parecer exíguo, é 
sabido  que  o  comando  dado  pelo  Banco  para  que  haja  a 
suspensão  dos  descontos  é  automática,  não  exigindo  prazo 
dilatado para que se aperfeiçoe.  Ademais,  se,  para o Banco 
recorrente, o prazo é exíguo, podendo, como alega, acarretar-
lhe danos diante da dificuldade de cumprimento da medida, 
muito  mais  graves  serão  os  danos  causados  ao  autor,  ora 
agravado, que, pelo que se observa dos autos, nem ao menos 
efetuou qualquer  contratação,  tendo sido  vítima de  fraude, 
sofrendo descontos mensais em seus parcos rendimentos, eis 
que aufere a título de aposentadoria apenas 01 (um) salário 
mínimo.
− Arbitradas  as  astreintes  em  valor  exacerbado,  sua 
limitação deve ser feita, a fim de que não se torne objeto de 
enriquecimento indevido, tampouco vil.

RELATÓRIO



Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  pedido  de  efeito 
suspensivo,  manejado  pelo  Banco  Itaú  BMG  Consignado  S/A,  contra  decisão 
interlocutória que deferiu pedido liminar,  determinando a suspensão de qualquer 
desconto na conta do autor, referente ao contrato de empréstimo nº 530318728, no 
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos 
reais).

Alega o recorrente ser a medida abusiva e exagerada, tendo em 
vista que não cuida de uma medida emergencial que ensejasse a cumulação de prazo 
tão exíguo com multa tão excessiva.

Sustenta ser necessária a concessão de prazo razoável de pelo 
menos 30 (trinta) dias para que se dê o cumprimento da medida, bem como que seja 
reduzido o valor fixado a título de multa diária, tomando-se por parâmetro o valor 
do salário mínimo. 

Por fim, entendendo estarem presentes os requisitos exigidos, 
pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Efeito suspensivo indeferido (fls. 59/60).

O agravado, embora intimado, não apresentou contrarrazões (fl. 
65).

É o relatório.

VOTO

Trata a presente demanda de ação de anulação/cancelamento de 
empréstimo consignado c/c danos morais em decorrência de uso indevido de dados 
pessoais c/c tutela antecipada, proposta por Raimundo Marinho Ribeiro em desfavor 
do Banco Itaú BMG Consignado S/A.     

Consoante  relatado,  pela  r.  decisão  recorrida,  o  MM.  Juízo 
deferiu pedido liminar, determinando a suspensão de qualquer desconto na conta do 
autor, referente ao contrato de empréstimo nº 530318728, no prazo de 05 (cinco) dias, 
sob pena de multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). É contra esta 
decisão que se insurge o agravante. 

A controvérsia  devolvida a esta  Corte reside em definir  se é 
razoável o prazo para cumprimento da liminar deferida no primeiro grau, destinada 
a suspender os descontos efetuados na conta do autor, ora agravado, bem como se o 
valor da multa está adequado.



Embora  o  prazo  de  05  (cinco)  dias  possa  parecer  exíguo,  é 
sabido que o comando dado pelo Banco para que haja a suspensão dos descontos é 
automática, não exigindo prazo dilatado para que se aperfeiçoe. 

Ademais, se, para o Banco recorrente, o prazo de 05 (cinco) dias 
para suspensão dos descontos é exíguo, podendo, como alega, acarretar-lhe danos 
diante da dificuldade de cumprimento da medida, muito mais graves serão os danos 
causados ao autor, ora agravado, que, pelo que se observa dos autos, nem ao menos 
efetuou  qualquer  contratação,  tendo  sido  vítima  de  fraude,  sofrendo  descontos 
mensais em seus parcos rendimentos, eis que aufere benefício mensal de R$ 539,70 
(quinhentos e trinta e nove reais e setenta centavos) (fl. 38).

Assim,  não  há  que  se  falar  em  prazo  exíguo  para  o 
cumprimento  da  ordem  judicial,  eis  que,  se  tomadas  as  precauções  necessárias, 
poderá ser adimplida sem maiores problemas pelo banco.

Por  outro  lado,  quanto  ao  valor  da  multa  diária,  penso  que 
assiste razão ao recorrente.  A manutenção da multa no valor fixado pode ensejar o 
enriquecimento indevido do recorrido, superando, em apenas 02 (dois dias), o valor 
do negócio jurídico que ensejou a demanda (R$ 446,25).

Por outro lado, não se pode deixar de considerar que o valor 
descontado,  para  quem  recebe  um  salário  mínimo,  é  extremamente  significante, 
podendo trazer ao agravado, além dos prejuízos imediatos, outros como o atraso de 
obrigações, que, por sua vez, possivelmente, implicarão negativações em cadastro de 
restrições ao crédito ou cortes no fornecimento de serviços básicos.

Observe-se  que  não  se  trata  de  providência  de  pouca 
importância, mas de extrema necessidade para a parte agravada, já que compromete 
sua  própria  subsistência,  pois  os  proventos  são  mínimos  e  insuficientes  para  a 
manutenção  de  qualquer  pessoa,  como todos  sabem.  Tais  circunstâncias,  no  meu 
sentir, autorizam a fixação da multa em um patamar apto a ensejar o cumprimento 
da ordem, desencorajando a inércia da parte, sem, contudo, ensejar o enriquecimento 
indevido da parte beneficiária. Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E 
VENDA.  MULTA  COMINATÓRIA.  MAJORAÇÃO  DO 
LIMITE  DA ASTREINTE.  IMPOSSIBILIDADE  É  cabível  a 
fixação de multa diária em caso de descumprimento de ordem 
judicial. Essa cominação é oriunda do poder geral de cautela 
do  julgador  e  tem a  finalidade  de  tornar  efetiva  a  decisão 
judicial. Em que pese o caráter coercitivo-inibitório, a multa 
deve  obedecer  aos  princípios  da  proporcionalidade  e 
razoabilidade,  evitando-se o enriquecimento sem causa […] 



(TJ-RS - AI: 70044118255 RS , Relator: Nelson José Gonzaga, 
Data de Julgamento: 01/08/2011, Décima Oitava Câmara Cível, 
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/08/2011)

Ademais, há de se considerar que o § 6º, do art. 461 do Código 
de Processo Civil, autoriza o magistrado a modificar, inclusive de ofício, “[...] o valor 
ou  a  periodicidade  da  multa,  caso  verifique  que  se  tornou  insuficiente  ou 
excessiva”.

Assim, entendo que a multa diária deve ser reduzida para R$ 
100,00 (cem reais), quantia que julgo razoável para o fim a que se destina, de forma a 
não proporcionar um ganho exagerado por parte  do consumidor,  nem tampouco 
tornar  insignificante  a  obrigação,  estimulando  o  descumprimento  da  medida, 
limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Ante o exposto, e com fulcro no art. 557, § 1º-A, do CPC,  dou 
parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o valor da multa diária para R$ 
100,00 (cem reais), limitada ao máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 31 de julho de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
         Juiz Convocado


