
Processo nº. 2007087-91.2014.815.0000

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Decisão Monocrática (Terminativa)
Agravo de Instrumento – nº. 2007087-91.2014.815.0000

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Agravante:  Banco Toyota do Brasil  S.A.  – Adv. Magda Luiza R. E. De 
Oliveira.

Agravado: Cícero Gutemberg Rodenbusch – Adv. Jivago de Azevedo 
Chaves.

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO 
DO NOME DO AGRAVADO DE CADASTRO DE 
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  APLICAÇÃO  DE 
MULTA  DIÁRIA  EM  CASO  DE 
DESCUMPRIMENTO.  INEXISTÊNCIA  DE 
PREJUÍZO  OU  LESÃO  GRAVE  DE  DIFÍCIL 
REPARAÇÃO AO RECORRENTE. APLICAÇÃO DO 
DISPOSTO  NO  ART.  527,  II,  DO  CPC. 
CONVERSÃO EM AGRAVO RETIDO.
– Consoante o disposto no inc. II, do art. 527 do 
CPC, com a redação dada pela Lei nº 10.352, de 
26 de dezembro de 2001, é autorizado ao relator 
do  agravo  de  instrumento,  não  se  tratando  de 
providência  jurisdicional  de  urgência  ou  quando 
não houver perigo de lesão grave e de difícil ou 
incerta reparação, converter o recurso interposto 
em agravo retido, remetendo os autos ao juiz da 
causa,  onde  deverão  ser  apensados  aos  autos 
principais.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  pelo 
Banco Toyota do Brasil S.A. hostilizando interlocutório proferido pelo 
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Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, nos 
autos da  Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão de Contrato 
ajuizada por Cícero Gutemberg Rodenbusch. 

Depreende-se  dos  autos  que  o  agravado  intentou 
demanda judicial  visando a consignação de valor,  bem como buscando 
coibir  o  agravante  de  inscrevê-lo  em  cadastros  restritivos  ao  crédito, 
tendo em vista a recusa da instituição financeira em receber parcela do 
contrato  financiamento,  que deixou de ser  paga na data aprazada em 
virtude de greve bancária, sem acréscimo de encargos.

No decorrer do trâmite processual houve a inclusão do 
nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito.

Na decisão interlocutória, verifica-se que o magistrado 
singular  concedeu  a  liminar  pleiteada  (fls.  101/102)  e  determinou  ao 
banco  promovido  que  procedesse,  no  prazo  de  05  (cinco)  dias  o 
cancelamento  da  negativação  em  nome  do  promovente  quanto  ao 
contrato objeto da presente lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00 
(quinhentos reais), submetidos ao limite de R$ 20.000,00.

Insatisfeita,  a  instituição  financeira  intentou  o 
presente  Agravo  de  Instrumento  aduzindo,  em  suma,  que  embora 
tenha ocorrido greve bancária, o agravado possuía outras formas de 
pagamento da parcela na data aprazada, razão pela qual defende a 
impossibilidade da consignação em juízo de valores sem os encargos 
devidos, bem como a aplicação da teoria da imprevisão.

Defende a possibilidade de cumulação de encargos 
de  natureza  diversa;  a  legalidade  da  cobrança  de  comissão  de 
permanência  e  dos  juros  de mora;  a  aplicação  de multa  moratória 
dentro  dos  parâmetros;  a  legalidade  da  inscrição  em  cadastros  de 
órgãos de proteção ao crédito, bem como o não cabimento de fixação 
de astreinte.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Informações  prestadas  pelo  juízo  a  quo  às  fls. 

127/128.
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Contrarrazões  recursais  ofertadas  pela  parte 
agravada às fls. 130/135.

Parecer  ministerial  às  fls.  138/139  opinando  pelo 
prosseguimento do feito,  mas deixando de se manifestar quanto ao 
mérito da causa por ausência de interesse público para tanto.

É o relatório.

D E C I D O

Trata-se, pois, o objeto do presente agravo de decisão 
do magistrado de primeiro grau que determinou ao recorrente a exclusão 
do nome do recorrido nos cadastros de entidades de proteção ao crédito. 
Em caso de descumprimento, fixou a aplicação de multa diária no valor de 
R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inicialmente  registre-se  que  deixo  de  conhecer  as 
alegações de impossibilidade da consignação em juízo de valores sem os 
encargos devidos; inaplicabilidade da teoria da imprevisão; possibilidade 
de cumulação de encargos de natureza diversa; legalidade da cobrança de 
comissão  de  permanência  e  dos  juros  de  mora  e  aplicação  de  multa 
moratória dentro dos parâmetros legais, haja vista que elas extrapolamos 
limites  da  decisão agravada,  já  que não  foram objetos  desta.  Agir  de 
forma contrária, consistiria em supressão de instância, o que é pelo nosso 
ordenamento jurídico. 

Tenciona a instituição financeira agravante a cessação 
dos efeitos da mencionada decisão.

Entendo  ser,  ao  caso  em  tela,  perfeitamente 
aplicável  o disposto no inciso II do art.  527 do Código de Processo 
Civil,  com a nova redação que lhe deu a Lei  nº 10.352,  de 26 de 
dezembro de 2001, em vigor desde o mês de março do corrente ano. 

Com efeito,  tal  dispositivo legal  autoriza o relator, 
quando  não  se  tratar  de  previsão  jurisdicional  de  urgência  ou  não 
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houver  perigo  de  lesão  grave  e  de  difícil  ou  incerta  reparação,  a 
converter o agravo de instrumento em retido, com a remessa dos 
autos ao juízo da causa, in verbis:

"Art.  527.  Recebido  o  agravo  de 
instrumento  no  tribunal,  e  distribuído  
incontinenti, o relator:
I - negar-lhe-á seguimento, liminarmente,  
nos casos do art. 557;
II  –  poderá  converter  o  agravo  de 
instrumento  em  agravo  retido,  salvo 
quando  se  tratar  de  provisão 
jurisdicional  de  urgência  ou  houver 
perigo de lesão grave e  de difícil  ou 
incerta  reparação,  remetendo  os 
respectivos  autos  ao  juízo  da  causa,  
onde serão apensados aos principais,  
cabendo  agravo  dessa  decisão  ao 
órgão  colegiado  competente;” 
(destaquei).

Acerca  deste  dispositivo  enfocado,  vejamos  o  que 
leciona o renomado NELSON NERY JÚNIOR:

“Salvo nos casos de urgência e não sendo caso  
de  a  decisão  agravada  ser,  potencialmente,  
causadora de dano irreparável ou de difícil ou 
incerta  reparação,  circunstância  que  exigem 
que o agravo seja de instrumento, para que o 
tribunal  possa  tomar  as  medidas  cabíveis  
consentâneas  com a  urgência  e  o  perigo  de 
dano, o relator poderá converter o agravo de  
instrumento em agravo retido. Assim fazendo,  
remeterá o instrumento ao juízo da causa, a  
fim de que seja apensado aos autos principais  
e  eventualmente  reiterados  por  ocasião  da 
apelação  (CPC  523).”  (in  “CÓDIGO  DE 
PROCESSO  CIVIL  COMENTADO  e  Legislação  
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Processual Civil Extravagante em Vigor ”, RT,  
6ª ed., p. 889). 

Ora, na hipótese vertente, não vislumbro perigo de 
lesão  à  eventual  interesse  do  recorrente,  pois  a  decisão  que 
determinou o  cancelamento da inscrição do nome do recorrido,  em 
banco de dados de entidades de proteção ao crédito, não é suscetível 
de causar lesão grave ou de difícil reparação à Instituição Financeira 
agravante.

Além  disso,  a  multa  diária  fixada,  a  título  de 
astreintes, pelo MM. Juízo de primeiro grau deve ser aplicada apenas 
em  caráter  secundário,  ou  seja,  é  cabível  apenas  em  caso  de 
descumprimento de decisão anteriormente proferida.

Ante o exposto, nos termos do art. 527, II, do CPC, 
CONVERTO  O  PRESENTE  RECURSO  EM  AGRAVO  RETIDO, 
determinando a remessa dos presentes autos ao Juízo de origem, a fim 
de serem apensados aos autos da ação principal em trâmite.

P.I.

João Pessoa, 19 de agosto de 2014.

   Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
  R e l a t o r
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