
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2009053-89.2014.815.0000
 Relator        : Des. José Ricardo Porto.
Agravante   : Itaú Unibanco S/A. 
Advogado   : Wilson Sales Belchior.
Agravado    : Isaac Victor Fernandes de Lima. 
Advogado   : Edval Leite Macedo. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 
BLOQUEIO E CANCELAMENTO INDEVIDO DE CONTA-
CORRENTE.  INVESTIGAÇÃO  INTERNA  DO  BANCO 
RECORRENTE.  DEPÓSITO  POSSIVELMENTE 
EQUIVOCADO.  POTENCIAL  PREJUÍZO  DO 
CONSUMIDOR  EVIDENCIADO.  DETERMINAÇÃO  DE 
LIBERAÇÃO  DAS  QUANTIAS  NÃO  INVESTIGADAS. 
VIABILIDADE.  ASTREINTES  FIXADAS 
PRUDENTEMENTE.  AUSÊNCIA  DE  PREJUÍZO  À 
EMPRESA  SUPLICANTE.  MANUTENÇÃO  DA 
INTERLOCUTÓRIA RECORRIDA.  DESPROVIMENTO  DA 
IRRESIGNAÇÃO.

-  Não  se  mostra  razoável  o  total  bloqueio  e  posterior 
cancelamento de conta-corrente de consumidor que não deu 
causa  ao  suposto  crédito  equivocado  em  seus  ativos 
financeiros,  sendo  possível  a  constrição  tão-somente  da 
quantia objeto do erro. Precedentes. 
 
- “(...) a redução do valor das astreintes disposta pelo § 6º  
do art. 461 do CPC não faz coisa julgada material, podendo  
seu  valor  ser  revisto,  a  qualquer  tempo,  caso  se  torne  
insuficiente  ou excessivo.  (...).” (STJ;  AgRg-AREsp  533.301;  Proc. 
2014/0147058-0;  DF;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Humberto  Martins;  DJE 
01/09/2014).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
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RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo 

interposto  pelo  Itaú  Unibanco  S/A,  contra  decisão  que  deferiu  parcialmente  o 

pedido liminar requerido nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e 

Materiais”, proposta por Isaac Victor Fernandes de Lima (fls. 02/11). 

Na decisão recorrida (fls. 25/26), proferida initio litis, a Juíza de Direito 

da  7ª  Vara  Cível  de  Campina  Grande  determinou  que  a  instituição  financeira 

desbloqueie os valores existentes na conta-corrente do agravado, que não sejam 

objeto de investigação interna de suposto depósito  indevido,  sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformado,  o  banco  interpôs  o  presente  recurso,  alegando  a 

impossibilidade  de  cumprimento  do  decisório  guerreado,  além  de  destacar  a 

excessividade da pena pecuniária imposta.

Alfim,  pugna  pela  concessão  de  efeito  suspensivo  à  irresignação, 

obstaculizando  momentaneamente  as  consequências  da  decisão  atacada  e,  no 

mérito, pelo provimento total de sua manifestação.

Requerimento liminar recursal indeferido (fls. 65/65v).

Informações prestadas às fls. 71/72.

Contrarrazões não apresentadas (certidão de fls. 73).

A  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  75/77,  posicionou-se  pelo 

prosseguimento do feito, ante a ausência de interesse público que torne necessária 

a sua intervenção.

Desembargador José Ricardo Porto
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É o breve relatório. 
VOTO

O  presente  debate  envolve  o  cancelamento  da  conta-corrente  do 

recorrido (vide comunicação de fls. 33), aparentemente ocasionada após abertura de 

investigação interna sobre crédito equivocado (vide petições de fls. 40/42 e 44/48).

Em resposta à mensagem enviada pelo cliente agravado (fls. 57),  a 

instituição  financeira  informou  ao  correntista  que  sua  conta  estava  com 

movimentação restrita preventivamente pelo motivo 408, provavelmente no intuito de 

verificar a origem dos depósitos suspeitos, os quais, segundo as próprias razões 

recursais, às fls. 06, estão “totalmente fora do perfil do autor”, sendo procedido o 

posterior encerramento (vide carta às fls. 33/34), de modo a “evitar possível prejuízo  

a parte autora.”

Em  que  pesem  os  argumentos  recursais,  compreendo  que  o 

encerramento da conta do recorrido, em virtude de conduta fraudulenta alheia ao 

cliente,  acaba  por  prejudicá-lo  sensivelmente,  impedindo-lhe  de  dispor  dos  seus 

próprios ativos financeiros, fato esse que gerou potenciais infortúnios, a exemplo da 

devolução de cheque (fls. 32).

Dessa forma, deve a instituição financeira, em hipóteses como a em 

estudo, proceder com o máximo de cuidado na averiguação dos fatos,  desde que 

não cause prejuízo ao seu cliente, agindo prudentemente o julgador de primeiro grau 

ao  determinar  a  manutenção  do  bloqueio  dos  valores  que  serão  eventualmente 

devolvidos ao seu real destinatário, conforme já asseverou o Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul em caso análogo, senão vejamos:

NEGÓCIOS  JURÍDICOS  BANCÁRIOS.  DEPÓSITO 
EQUIVOCADO  EM  CONTA-CORRENTE  DE  TERCEIRO.  
BLOQUEIO  PELA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  
DEVOLUÇÃO  AO  DEPOSITANTE.  CABIMENTO. Agravo 

Desembargador José Ricardo Porto
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retido  e  apelo  da  parte  ré  desprovidos.  Apelo  do  autor  
provido.  (TJRS;  AC 454879-96.2011.8.21.7000;  Porto  Alegre;  Décima 
Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Sérgio Scarparo; Julg. 26/01/2012; 
DJERS 03/02/2012).

Cumpre  ainda  destacar  que  a  liminar  concedida  na  instância 
originária determina apenas a liberação dos ativos financeiros que não sejam 
objeto do imbróglio acima referido, os quais continuarão intactos.

Assim,  a  medida  antecipatória  ora  impugnada  foi  corretamente 

determinada no caso em tela, uma vez que a instituição financeira, ao inicialmente 

bloquear,  e posteriormente encerrar a  conta-corrente do recorrido,  sem que este 

tenha  culpa  nas  operações  creditícias  investigadas,  pode  penalizá-lo  de  forma 

considerável.

Já  com  relação  à  multa  diária  fixada  para  cumprimento  da 
determinação, tenho que, considerando as peculiaridades do caso, tal imputação 

não se mostra demasiada,  posto haver  limitação de até R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), evitando o somatório de quantia aviltante.

Demais disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o valor das 

astreintes  pode  ser  revisto  a  qualquer  tempo,  conforme  orienta  o  precedente  a 

seguir:
AGRAVO  REGIMENTAL.  PROCESSO  CIVIL.  
CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER.  ASTREINTE.  REVISÃO  A  QUALQUER  TEMPO.  
POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES.  MULTA 
COMINATÓRIA.  PROPORCIONALIDADE.  ACÓRDÃO 
EMBASADO  EM  PREMISSAS  FÁTICAS.  REVISÃO.  
SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A corte de origem julgou a lide em  
consonância  com a jurisprudência  do STJ segundo a 
qual a redução do valor das astreintes disposta pelo §  
6º  do art.  461 do CPC não faz coisa julgada material,  
podendo seu valor ser revisto, a qualquer tempo, caso  
se torne insuficiente ou excessivo. 2. A convicção a que 
chegou o tribunal a quo, ao entender pela exorbitância do  
valor da multa diária estabelecida na origem, decorreu da  
análise  do  conjunto  fático-probatório,  e  o  acolhimento  da  
pretensão recursal,  encontra óbice  na Súmula nº  7 desta  
corte. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 533.301; 

Desembargador José Ricardo Porto
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Proc. 2014/0147058-0; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; 
DJE 01/09/2014).

Dito isso, é de se concluir que a interlocutória agravada não padece de 

alterações.

Por todo o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Sr.  Desembargador  Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque.  Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. 
Sr.  Des.  Leandro  dos  Santos  e  o  Exmo.  Sr.  Des.   Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque.

Presente à sessão a Procuradora de Justiça, Drª. Janete Maria Ismael 
da Costa Macedo. 

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível 
“Desembargador Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, em João Pessoa, 11 de dezembro de 2014.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/04 e J/11 (R)
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