
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO  TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2012880-11.2014.815.0000
Origem :  Comarca de Teixeira.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Agravante : Banco BMG S/A. 
Advogado : Antônio de Moraes Dourado Neto.
Agravado : Maria do Socorro Silva.
Advogado : João Paulo Trindade. 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
ANULAÇÃO  DE  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO
COM  DANOS  MORAIS.  TUTELA  ANTECIPADA.
SUSPENSIVIDADE  DE  DESCONTOS  DE
EMPRÉSTIMOS  SUPOSTAMENTE  NÃO
REALIZADOS.  IRRESIGNAÇÃO.  MANUTENÇÃO
DA DECISÃO.  AFASTAMENTO DA MULTA.  NÃO
ACOLHIMENTO.  PENALIDADE  PECUNIÁRIA
PREVISTA  EM  LEI.  MODIFICAÇÃO  DA
PERIODICIDADE  DA  INCIDÊNCIA  DA  MULTA
DIÁRIA. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO A SER
CUMPRIDA NUM SÓ ATO. REDUÇÃO DO VALOR.
DESCABIMENTO.  MONTANTE  FIXADO  EM
QUANTUM RAZOÁVEL.   PERMANÊNCIA  DO
CARÁTER  INIBITÓRIO.  DESPROVIMENTO  DA
IRRESIGNAÇÃO INSTRUMENTAL.

- Como os empréstimos não foram, a princípio, realizados
pela parte, mostra-se presente o risco de dano irreparável
ou de difícil reparação, porquanto a recorrida está sendo
privada de usufruir de parcela de seus proventos.

- No caso de obrigação de fazer, é perfeitamente possível a
estipulação de penalidade pecuniária em caso de eventual
descumprimento voluntário da determinação judicial, nos
termos do art. 461, §§4º e 5º, do CPC.

-  Embora  o desconto dos  empréstimos  indevidos  ocorra
mensalmente, o descumprimento da obrigação poderá ser
diário, pois as providências para efetuar o cumprimento da
determinação  judicial  podem  ser  tomadas  entre  um
desconto e outro e, por isso, não há que se falar em multa
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com periodicidade mensal.

- Como a multa objetiva assegurar o efetivo cumprimento
da tutela antecipada concedida, entendo que o valor fixado
pelo juiz de primeiro grau foi suficiente para compelir o
destinatário a cumprir a determinação judicial.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a

Segunda Câmara Cível do Tribunal  de Justiça da Paraíba,  em sessão ordinária,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.  

Trata-se  de Agravo  de  Instrumento  com  pedido  de  efeito
suspensivo interposto por Banco BMG S/A em face de Maria do Socorro Silva,
oportunidade em que se insurge contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
de  Direito  da  Comarca  de  Teixeira  que,  nos  autos  da Ação  de  Anulação  de
Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais, deferiu o pleito de
tutela antecipada, ordenando a suspensão, em até 05 (cinco) dias, dos descontos
referidos na inicial e realizados pelo promovido em desfavor da autora, sob pena de
multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Em suas razões, a parte recorrente  aduz acerca da exorbitância da
multa fixada, devendo esta ser afastada ou, ao menos, minorada. Defende, também,
a aplicação de astreintes em periodicidade mensal.

Ao final,  pugna pela  concessão  de efeito  suspensivo.  No mérito,
requer a reforma da decisão agravada, a fim de que se “afaste a imposição de multa
diária, até o deslinde final da lide, ou até a comprovação nos autos de eventual
descumprimento da liminar”. Outrossim, requer que, na hipótese de manutenção do
encargo, seja reformada a sua periodicidade e minorado seu valor. 

Foi  indeferido  o  pleito  liminar  da  irresignação  instrumental  (fls.
95/98).

Informações prestadas pelo juiz de primeiro grau (fls. 105/106).

Embora devidamente intimada, a parte agravada deixou de oferecer
contrarrazões (fls. 108).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Lúcia de
Fátima Maia de Farias (fls. 109/114), opinou pelo desprovimento do agravo, sob
o  argumento  de  que  a  autora  conseguiu  demonstrar,  a  princípio,  os  elementos
autorizadores para a concessão da medida antecipatória, de acordo com os arts. 273
do  Código  Processo  Civil,  e,  ainda,  que  o  valor  da  multa  não  se  mostrou
exorbitante. 

É o relatório.

VOTO.
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 Primeiramente, cumpre registrar que presentes estão os requisitos
processuais  de  admissibilidade,  razão  pela  qual  conheço  do  recurso  interposto,
passando, assim, a apreciar suas as razões.

Como visto do relatório, o agravante pretende a cessação dos efeitos
da medida liminar deferida pelo magistrado de base, a fim de seja afastada a multa
diária de R$ 200,00 (duzentos reais), por entender que tal arbitramento se mostra
excessivo e irrazoável quanto à periodicidade e ao valor. 

Pois bem.

A pretensão  de  afastamento  da  multa,  a  meu  sentir,  não  deve
prosperar,  posto  que  estamos  diante  de  uma  obrigação  de  fazer,  sendo
perfeitamente possível a imposição de penalidade pecuniária em caso de eventual
descumprimento voluntário da determinação judicial, nos termos do art. 461, §§4º e
5º, do CPC.

Destarte, tendo em vista expressa disposição legal, pode ser aplicada
multa diária para o caso de inobservância do ordenamento judicial. Eis o preceptivo
legal:

“Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento
de obrigação de fazer ou não fazer,  o juiz concederá a
tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido
determinará  providência  que  assegurem  o  resultado
prático equivalente ao do adimplemento.
(…)
§  5º  –  Para  a  efetivação  da  tutela  específica  ou  a
obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz,
de  ofício  ou  a  requerimento,  determinar  as  medidas
necessárias, tais como a imposição de multa por tempo
de  atraso,  busca  e  apreensão,  remoção  de  pessoas  e
coisas,  desfazimento  de  obras  e  impedimentos  de
atividade nociva, se necessário com requisição de força
policial”.

Sendo facultado ao magistrado a aplicação da multa como forma de
compelir  o  destinatário  a  cumprir  a  obrigação  na  forma  específica,  revela-se
indubitavelmente  legal  a  imposição  das  astreintes pelo  julgador,  quando  do
deferimento da tutela antecipada, nos termos do art. 273, § 3º, do Código de Ritos.

No  que  concerne  ao  pleito  de  fixação  da  penalidade  em
periodicidade mensal, em virtude da obrigação principal se dar da mesma forma,
entendo que não merece acolhimento.

Sabe-se que a multa pode ter qualquer periodicidade. Pode ser fixa,
diária, semanal, mensal, de incidência única ou periódica.

Embora o desconto dos empréstimos indevidos ocorra mensalmente,
o descumprimento da obrigação poderá ser diário, pois as providências para efetuar
o cumprimento da determinação judicial podem ser tomadas entre um desconto e
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outro.

Ademais, a obrigação de fazer do agravante consiste apenas em um
ato, qual seja suspender, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos indevidos,  não
se justificando a aplicação de multa mensal.

Desse modo,  a  cada  dia  que passa  sem que sejam cancelados os
descontos, o recorrente estará descumprindo a decisão do juiz, incidindo, assim, a
multa estipulada.

A  jurisprudência  pátria  entende  ser  perfeitamente  possível  a
estipulação de  astreintes,  em caso de descumprimento de obrigação de fazer no
sentido de suspender descontos supostamente indevidos.

Vejamos:

“CONTRATO  BANCÁRIO.  INDÍCIOS  DE  FRAUDE.
SUSPENSÃO  DE  DESCONTOS  EM  FOLHA  DE
PAGAMENTO.  MULTA  DIÁRIA.
1  -  Se  há  indícios  de  que  o  contrato  bancário  foi
celebrado mediante fraude, recomenda-se seja suspenso o
desconto das parcelas na folha de pagamento da vítima
da trama. 2 - A multa diária, nas ações que tenham por
objeto cumprimento de obrigação de fazer - astreintes, §
4º  do art.  461 do CPC -  não é  pena,  mas providência
inibitória.  Tem  a  finalidade  de  compelir  o  devedor  a
cumprir  a  obrigação na  forma específica  e  inibi-lo  de
negar-se a cumpri-la. Daí porque pode e deve ser fixada
em valor elevado, desde que suficiente ou compatível com
a obrigação. 3 - Agravo não provido”. (TJ/DFT, Acórdão
n.705458, 20130020170704AGI, Relator: JAIR SOARES,
6ª  Turma  Cível,  Data  de  Julgamento:  21/08/2013,
Publicado no DJE: 27/08/2013. Pág.: 189) 

“EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  AÇÃO
DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  -
EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO  -  DESCONTO  EM
FOLHA DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA -  FRAUDE -
CONTRATAÇÃO  EFETUADA  POR  TERCEIRO  -
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM SEDE DE TUTELA
ANTECIPADA  -  POSSIBILIDADE  -  REQUISITOS
VERIFICADOS  -  MULTA  DIÁRIA  PARA  O
DESCUMPRIMENTO  DA  LIMINAR  -  MEDIDA
ADEQUADA - MULTA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL
-  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.
-Presentes  os  requisitos  deverá  ser  determinada  em
antecipação  de  tutela  a  suspensão  dos  descontos  em
folha  de  pensão  previdenciária  percebida  pela  autora,
decorrentes  de  empréstimo  consignado  firmado  por
terceiro  em  nome  da  recorrida,  em  suposta fraude.
-A fixação de multa diária é medida adequada para o
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cumprimento  da  determinação  judicial.
-Recurso não provido”. (TJ/MG, Agravo de Instrumento
Cv  1.0672.11.026725-5/001,  Relator(a):  Des.(a)  Corrêa
Camargo ,  18ª C^mara Cível,  j.  em 24/04/2012).  (grifo
nosso).

Quanto ao valor da penalidade pecuniária, passo a tecer as seguintes
considerações.

Conforme previsto no § 6º do art. 461 do Código de Processo Civil,
pode o juiz modificar a periodicidade e o valor da multa originalmente fixados, se
verificar que a sanção pecuniária tornou-se insuficiente ou excessivamente onerosa,
desde que a natureza e as circunstâncias da causa assim o recomendem.

Sabe-se  que  as  astreintes, pela  sua função e  natureza,  devem ser
arbitradas  em  patamar  capaz  de,  em  tese,  compelir  o  destinatário  a  efetuar  o
comando  imposto  pela  decisão  judicial,  bastando,  ao  réu,  que  efetive  a
determinação para que não incida a conseqüência pecuniária prevista na decisão
recorrida.

Segundo Nelson Nery  “deve ser imposta a multa, de ofício ou a
requerimento  da  parte.  O  valor  deve  ser  significativamente  alto,  justamente
porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor
em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar
o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista
de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve
sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor
da multa fixada pelo juiz” (Código de Processo Civil Comentado, 10ª ed.).

Dessa forma, entendo que o valor diário estipulado no importe de R$
200,00  (duzentos  reais)  não  é  exorbitante para  o  caso  de  descumprimento  da
decisão  agravada,  considerando  que  o  recorrente  tem  elevada  capacidade
financeira, bem como, a meu sentir, foi fixada em patamar suficiente para compelir
o destinatário a cumprir a determinação do juiz.

Ante  o  exposto,  conheço  do  recurso,  NEGANDO-LHE
PROVIMENTO  mantendo íntegra a decisão vergastada.

É COMO VOTO. 

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Participaram do julgamento,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho,  o
Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa,  juiz  convocado,  com  jurisdição  plena,  em
substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira e o
Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, o Exmo.
Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.   Sala de Sessões da Segunda
Câmara Especializada Cível  do  Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  João
Pessoa, 09 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
      Desembargador Relator
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