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ACÓRDÃO

PROCESSO  CIVIL –  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO  NOS  AUTOS DA  AÇÃO  DE 
ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO  CONSGINADO 
–  ALEGAÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA  NA 
CONTRATAÇÃO  DO  EMPRÉSTIMO  – 
REQUISITOS  DO  ART.  273  DO  CPC  NÃO 
PREENCHIDOS  –  REFORMA  DA  DECISÃO 
AGRAVADA  QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA 
TUTELA E SUSPENDEU  O  DESCONTO  DAS 
PARCELAS DO EMPRÉSTIMO  – PROVIMENTO 
DO AGRAVO.

–  Ao  contrário  do  que  consignou  a  decisão 
agravada,  in  casu não  estão  presentes os 
requisitos  necessários  à antecipação de tutela  e, 
por conseguinte,  suspensão do empréstimo que a 
recorrida alega nunca ter feito.

–  Portanto,  o  agravo de instrumento  merece ser 
provido  para  reformar  a  decisão  agravada  e 
revogar  a  tutela  antecipada  deferida  na  primeira 
instância,  que  suspendeu  os  descontos  do 
empréstimo  consignado  na  conta-corrente da 
agravada.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível deste 

Eg. Tribunal de Justiça, à  unanimidade de votos,  em dar provimento ao 
recurso, nos termos do voto do relator e da certidão de fl. 72.

RELATÓRIO

RAIMUNDA  GONÇALVES  DE  ARAÚJO ajuizou  contra  o 
BANCO  ITAÚ  BMG  CONSIGNADO  S/A uma  ação  de  anulatória  de 
empréstimo c/c danos morais alegando, em síntese, que  o  réu realizou 
um  empréstimo  consignado,  sem o  seu  conhecimento,  no  valor  de  R$ 
435,68 (quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos) a ser 
automaticamente descontado no benefício da sua aposentadoria.

Pediu  em  sede  de  tutela  antecipada  a  suspensão  dos 
descontos e, no mérito, a realização de prova pericial papiloscópica a fim 
de  comprovar  que  não  realizou  o  empréstimo,  além  da  condenação  o 
Banco em danos morais pelo abalo psicológico sofrido.

Após o deferimento da tutela antecipada pelo Juízo  a quo 
(fls.45/46), o Banco Itaú recorreu, via agravo de instrumento, e liminarmente 
deferi o pedido de suspensão da interlocutória agravada, conforme decisão 
de fls. 52/54.

Embora  devidamente  intimada,  a  parte  recorrida  não 
apresentou contrarrazões (fl. 66). Em seguida, instada a se manifestar, a 
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 67/68).

É o relatório.

VOTO

Conforme  narrado,  cuida-se  de  agravo  de  instrumento 
interposto pelo BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A em face da decisão 
interlocutória que,  ao conceder tutela antecipada requerida pela agravada, 
determinou  que  ele se abstenha de realizar  os  descontos referentes ao 
empréstimo impugnado no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de 
R$300,00 (trezentos reais) até o limite de dois meses.

Em suas razões, o recorrente aduziu não estarem presentes 
os  requisitos  para  concessão  da  tutela  antecipada,  bem  como  que a 
interlocutória  a  quo é desarrazoada  ao  determinar  o  cumprimento  da 
obrigação em curto espaço de tempo – cinco dias – e cumular pagamento 
de multa desproporcional ao caso.

Por esses motivos, pediu  o provimento deste agravo para 
reformar  a decisão  agravada  e,  via  de  consequência,  revogar  a  tutela 
antecipada deferida pelo Juízo da Comarca de Teixeira.
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Passo, então, a examinar o recurso.

Tendo  em  vista  que  o  Banco  Itaú combate  decisão  que 
antecipou  os efeitos  da  tutela  em favor  da  recorrida, a  análise  recursal 
cinge-se, portanto, em verificar se decisão agravada preencheu ou não os 
requisitos do art. 2731 do Código de Processo Civil.

Com  efeito,  assiste  razão  ao  agravante,  porquanto ao 
contrário do que consignou a decisão  recorrida,  não estão presentes os 
pressupostos   para concessão da tutela deferida  .

Não  obstante  toda  documentação  colacionada  pela 
autora/agravada na inicial (fls. 39/43), esta não é suficiente à formação da 
verossimilhança das alegações.

Primeiro destaque que o extrato  da conta-corrente  de fl. 40 
está inelegível,  pelo que dele  é impossível se obter alguma informação e 
não pode ser considerado como prova, principalmente, inequívoca.

De  igual  sorte  os  demais  documentos  (históricos  de 
consignações) não demostram a forma de realização do empréstimo, o que 
torna  duvidosa a  alegação  de contratação  fraudulenta  frente  ao  fato  da 
autora/recorrida já  possui  vários  outros  empréstimos,  conforme  por  ela 
mesmo afirmado na petição inicial (fl. 28, segundo parágrafo).

Por  exemplo, o  empréstimo  pode  ter  sido  realizado 
diretamente no caixa eletrônico  por pessoa da sua “confiança”, mediante 
fornecimento do cartão e senha, fato que vem acontecendo com frequência 
no interior e, em tese, exclui a responsabilidade do Banco agravante.

Assim sendo, in casu a comprovação da fraude depende de 
realização  de  prova  pericial  papiloscópica  já  requerida  pela  agravada, 
procedimento  incompatível com o regramento da antecipação de tutela, a 
qual exige a apresentação de plano de prova inequívoca das alegações.

Em caso semelhante, cito o recente julgado em igual sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  AÇÃO  ORDINÁRIA  - 
EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO  -  SUPOSTA  FRAUDE  - 
AUSÊNCIA  DE  PROVA  INEQUÍVOCA  DA 
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - NECESSIDADE 
DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA -  TUTELA  ANTECIPADA  - 
SUSPENSÃO  DE  DESCONTOS  EM  FOLHA  DE 

1 Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da 
tutela pretendida no pedido inicial,  desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 
verossimilhança da alegação e:

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou

II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do 
réu.
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PAGAMENTO - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC NÃO 
PREENCHIDOS - MEDIDA ANTECIPATÓRIA INDEFERIDA 
-  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA  -  CABIMENTO  - 
RELAÇÃO  DE  CONSUMO  -  ART.  6º,  VIII,  DO  CDC  - 
HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA.

- Para que seja concedida a antecipação dos efeitos da 
tutela  pretendida,  nos  termos  do  art.  273  do  CPC, 
necessário  que  haja  prova  inequívoca  capaz  de 
convencer o julgador da verossimilhança das alegações 
e fundado receio de dano.

-  Em se tratando de questão que enseja maior dilação 
probatória para esclarecer os argumentos trazidos pelas 
partes, impõe-se o indeferimento da tutela antecipada.

(...)

(TJ-MG -  AI:  10024121073837001  MG ,  Relator:  José de 
Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, DJe: 12/04/2013)

Com  efeito,  também  não  resta  presente  perigo  de  dano 
irreparável ou de difícil reparação, ao contrário do que consignou a decisão 
agravada  que  suspendeu  as  parcelas  do  empréstimo  em  favor  da 
promovente, ora recorrida.

Ora,  o  valor  das  parcelas empréstimo  impugnado  é  de 
apenas R$ 13,37 (treze reais e trinta e sete centavos) e, por isso, não lhe 
traz grandes prejuízos. Além do mais, é melhor para ela continuar pagando 
as  parcelas  nesta  quantia  irrisória e  ao  final  de  demanda,  acaso  seja 
vencedora,  receber todo valor  devidamente  corrigido e em dobro,  do que 
ter suspenso os descontos e na hipótese de improcedência do pedido ter 
de pagar os valores atualizados e todos de uma única vez.

Portanto,  ante a ausência  dos pressupostos de concessão 
de  tutela  antecipada,  a  reforma da  decisão  agravada  é  medida  que  se 
impõe consoante bem se posiciona a pacífica jurisprudência pátria:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  RESPONSABILIDADE 
CIVIL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  E  INDENIZATÓRIA. 
EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.  ESTELIONATO. 
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  SUSPENSÃO  DO 
DESCONTO AUTOMÁTICO DAS PARCELAS E VEDAÇÃO 
DE  CADASTRO  EM  ÓRGÃO  DE  PROTEÇÃO  AO 
CRÉDITO.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  INEQUÍVOCA. 
DECISÃO DENEGATÓRIA MANTIDA.

1.  Diante  da  ausência  de  prova  inequívoca  das 
alegações  iniciais,  a  confirmar  suficientemente  a 
ocorrência da fraude relacionada ao contrato objeto do 
litígio, descabe conceder de forma antecipada as tutelas 
requeridas.
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2.  Circunstâncias  que  revela  ser  prudente  aguardar  ao 
menos  o  estabelecimento  do  contraditório.  Agravo  de 
instrumento desprovido.

(TJ-RS - AI: 70054986989 RS , Relator:  Eugênio Facchini 
Neto, Data de Julgamento: 10/07/2013, Nona Câmara Cível, 
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS 
BANCÁRIOS.  AÇÃO  ANULATÓRIA.  SUSPENSÃO  DOS 
DESCONTOS  EM  FOLHA  DE  PAGAMENTO. 
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  AUSÊNCIA  DE 
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS.

A  concessão  da  tutela  antecipada  depende  da 
verossimilhança  das  alegações  iniciais,  atestada  por 
prova inequívoca, nos termos do art. 273 do Código de 
Processo Civil.

No  caso  concreto,  a  instituição  financeira  agravante 
apresentou prova documental  que indica  a existência  dos 
contratos de empréstimo consignado.

Assim,  diante  da  ausência  de  prova  inequívoca  a 
amparar  o  pedido  de  suspensão  dos  descontos  em 
folha de pagamento, é de ser revogada a decisão que 
antecipou os efeitos da tutela.

Agravo de instrumento provido.

(TJ-RS -  AI:  70059394015  RS ,  Relator:  Dilso  Domingos 
Pereira, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 
da Justiça do dia 07/05/2014)

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  mantenho  a  decisão  liminar  e DOU 
PROVIMENTO  AO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO para  reformar em 
definitivo  a  decisão agravada,  revogando a antecipação de tutela deferida 
na primeira instância,  a fim de permitir que o  banco  agravante continue 
descontando  as parcelas  do  empréstimo  consignado  na  conta  da 
autora/agravada.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Desa. Maria das Graças Morais 
Guedes.  Participaram do julgamento o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz 
(relator),  a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes e  o Exmo.  Dr 
Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz  convocado  para  substituir  o  Exmo. Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides.
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Presente ao julgamento o Dr. Francisco Paula Ferreira Lavor, 
Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 07 de agosto de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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