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Advogados : Elísia Helena de Melo Martini e Henrique José Parada Simão
Agravado : Renegy Pascoal Marques do Nascimento
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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL  DE  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO C/C PEDIDO INCIDENTAL DE
DEPÓSITO  JUDICIAL  EM  PAGAMENTO  E
ANTECIPAÇÃO  PARCIAL  DA  TUTELA.
PRELIMINAR.  MINISTÉRIO  PÚBLICO.
SUSCITAÇÃO.  FALTA  DE  PREPARO.
INSTRUMENTALIDADES  DAS  FORMAS.
APLICAÇÃO.  FINALIDADE.  ATINGIMENTO.
REJEIÇÃO  DA  PREFACIAL.  MÉRITO.
DESOBEDIÊNCIA AO COMANDO REFERENTE À
INSERÇÃO  DO  NOME  DO  CONSUMIDOR  NO
CADASTRO  DE  INADIMPLENTES.  DISCUSSÃO
DA  DÍVIDA.  ILEGITIMIDADE.  MULTA
COMINATÓRIA.  INTIMAÇÃO  PARA
APRESENTAÇÃO  DE  JUSTIFICATIVA.
ALEGAÇÕES  DISSOCIADAS  DA  ATUAL  FASE
PROCESSUAL.  PRECLUSÃO  CONSUMATIVA.
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OCORRÊNCIA.  CRIME  PREVISTO  NO  ART.  330,
DO  CÓDIGO  PENAL.  IMPROPRIEDADE.
MECANISMOS  PROCESSUAIS  HÁBEIS  AO
CUMPRIMENTO  DA  DETERMINAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL. 

- Em atenção ao princípio da instrumentalidade das
formas,  há  de  se  considerar  válida  a  fotocópia  do
preparo recursal, conquanto cumpriu sua finalidade
essencial,  não  gerando  prejuízo  às  partes  no
processo,  máxime  pela  coincidência  de  elementos
constante no comprovante de pagamento. 

- “É defeso à parte discutir, no curso do processo, as
questões  já  decididas,  a  cujo  respeito  se  operou  a
preclusão”, conforme estabelece o art. 473 do Código
de Processo Civil.

- A Súmula nº 39, desta Corte de Justiça, determina
que  “é  ilegítima  a  inserção  do  nome  do  devedor
inadimplente nos cadastros de órgão de proteção ao
crédito, enquanto tramita ação em que se discute a
existência da dívida ou a amplitude do débito”.

-  Havendo  cominação  de  sanção  civil  ou
administrativa,  e  não  prevendo  a  lei  extrapenal
cumulação com o art. 330 do Código Penal, inexiste
crime de desobediência.

-  A  disposição  constante  do  art.  557,  §  1º-A,  do
Código  de  Processo  Civil,  supõe  ao  julgador,  de
forma isolada, dar provimento ao recurso, conferindo
à parte prestação jurisdicional equivalente à que seria
concedida caso a demanda fosse julgada pelo órgão
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colegiado.

Vistos.

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  com
pedido  de  efeito  suspensivo, fls.  02/16,  interposto  pela  Aymoré  Crédito,
Financiamento  e  Investimento  S/A contra  decisão,  fl.  39,  proferida  pelo  Juiz  de
Direito  da  Comarca  de  Alagoa  Nova que,  nos  moldes  da  Ação  Revisional  de
Contrato  de  Financiamento  c/c  Pedido  Incidental  de  Depósito  Judicial  em
Pagamento e Antecipação Parcial da Tutela manejada por Renegy Pascoal Marques
do Nascimento, decidiu nos seguintes termos:

Intime-se o Banco para retirar o nome do autor, do
SPC  ou  qualquer  órgão,   imediatamente,
independentemente da multa sob pena de crime de
desobediência.

Em suas razões, o recorrente pugna pela concessão
do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão acima transcrita,  sob a
alegação de ser indevida a aplicação da multa diária arbitrada.

Liminar indeferida às fls. 228/232.

Informações prestadas às fls. 238/239.

Devidamente  intimado,  fl.  234,  o  recorrido  deixou
escoar o prazo legal, ausentando-se, contudo, de apresentar as suas contrarrazões,
consoante Certidão de fl. 241.

A  Procuradoria de Justiça,  através da  Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, levantou a preliminar de deserção, para, no mérito,
abster-se de lançar opinativo, frente à falta de interesse ministerial, fls. 242/247.

 É o RELATÓRIO.
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DECIDO

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
postula  a  concessão  de  efeito  suspensivo  e  o  provimento  no  mérito  do  vertente
agravo, para sobrestar o cumprimento da decisão objurgada, no tocante a aplicação
da multa, justificando, para tanto, a presença de relevância da fundamentação nas
razões apresentadas.

De antemão, a preliminar de deserção suscitada pelo
Ministério Público, por ausência de preparo, não se sustenta.

Apesar  de  se  tratar  de  uma  fotocópia,  os  dados
insertos no comprovante acostado à fl. 28, indicam o pagamento efetivo da respectiva
importância, sobretudo pela coincidência dos números ali apresentados, alusivo ao
código de barras, precisamente: 1202014603265.

Na hipótese específica, pensar diferente sacrificaria o
princípio  da  instrumentalidade  das  formas,  no  qual  apregoa  que  o  fim atingido
satisfaz a exigência legal.

Rejeito, portanto, a preambular.

Avancemos ao mérito. 

Como argumentos para se confirmar a relevância da
fundamentação, com ulterior afastamento da multa, o recorrente verbera insegurança
jurídica,  pois  não  se  especificou  “até  quando  estaria  o  Banco  resguardado  da
incidência da multa”, fl. 08; a ausência de intimação pessoal, não atentando ao teor
da Súmula 410,  do Superior Tribunal  de Justiça,  notadamente pelo fato de que a
intimação do advogado não retira a obrigação de chamar pessoalmente a parte;  a
impossibilidade de se imputar a penalidade de crime de desobediência.
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Prossigo.

Como já adiantado, e nesta oportunidade ratifico a
fundamentação  discorrida  na  liminar,  de  fls.  228/232,  as  assertivas  da  instituição
financeira estariam fulminadas pelo instituto da preclusão: 

(…)  Da  análise  do  contexto  do  decisório  ora
combatido, percebe-se que o togado monocrático, ao
proferir  a  decisão  de  fl.  39,   tão  somente,  deu
cumprimento, ao decisum de fls. 80/81, que concedeu
os  efeitos  da  tutela,  ordenando,  dentre  outras
determinações,  que  o  réu  retirasse  o  nome  da
agravada  dos  órgãos  de  proteção  ao  crédito,  no
prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$
500,00 (quinhentos reais), decisão esta devidamente
contestada  pelo  ora  recorrente,  que  há  época
interpôs  Recurso  de  Agravo  de  Instrumento,  fls.
90/111,  remetido  a  esta  Relatoria,  e  julgado  pela
Quarta Câmara desta Corte de Justiça,  fls.  203/211,
que  manteve  os  termos  declinados  na  decisão  de
primeiro  grau,  no  tocante  a  impossibilidade  de
inserção  do  nome  da  autora  nos  cadastros  de
inadimplentes,  tendo  naquele  momento  operado  a
preclusão quanto a temática relativa a aplicação da
multa, abordada na presente insurreição.
Dessa  forma,  tendo-se  operado  o  instituto  da
preclusão, que nada mais é que a perda da faculdade
(ou direito processual) de praticar um ato, reputa-se
defeso  à parte  aviventar  a  controvérsia em desate,
por  já  ter  findado  a  oportunidade  da  parte
promovida discutir sobre tal matéria.
Ademais,  o  art.  473,  do Código de Processo  Civil,
também dispõe sobre o tema:
É defeso à parte discutir,  no curso do processo, as

Agravo de Instrumento nº 2007313-96.2014.815.0000                                                                                                                    5



questões  já  decididas,  a  cujo  respeito  se  operou  a
preclusão. 

Impende,  antes  de  mais  nada,  consignar  que  a
empresa irresignada, ao longo do feito, suscitou um conjunto de matérias estranho ao
juízo restrito do vertente reclamo.

Na  instância  recursal,  especificamente  no  contexto
desta insurreição, não cabe a discussão acerca do descabimento da multa cominatória
aplicada, por descumprimento a pronunciamento judicial, nos ditames do art. 461,
do Código de Processo Civil.

Assim é que a questão a ser examinada e decidida
nos  presentes  autos  diz  respeito  única  e  exclusivamente  à  impossibilidade de  se
retirar o nome no cadastro de inadimplentes. Nada mais.

Não  caberia  ao  recorrente,  neste  momento
processual, discorrer sobre as astreintes e o porque do descumprimento, conquanto a
temática já fora alvo de apreciação, fls. 203/211, da lavra do Juiz de Direito substituto,
Dr. Miguel de Britto Lyra Filho.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO LEGAL.
DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  EXORBITÂNCIA
DA  MULTA  FIXADA.  INEXISTÊNCIA  DE
OMISSÃO.  MATÉRIA PRECLUSA.  PRECEDENTES
DO  STJ.  EMBARGOS  REJEITADOS  À
UNANIMIDADE.  1. Quando  do  julgamento
monocrático,  restou avaliado quanto  à  exorbitância
da  multa  fixada,  posicionando-se  quanto  à
inexistência  de  ilegalidade na sua aplicação,  sendo
meio legítimo para cumprimento da obrigação. 2. Em
recurso  de  agravo,  o  irh  em  nenhum  momento
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insurgiu-se quanto  à  violação do art.  461,  §  4º,  do
CPC, limitando-se às alegações relativas ao art. 557, §
1º,  do  CPC.  3.  Não  pode,  por  meio  dos  presentes
embargos,  objetivar-se  pronunciamento  sobre
matéria  não  abordada  no  recurso  de  agravo
anteriormente  interposto,  ante  a  ocorrência  da
preclusão consumativa. Torna-se inviável a oposição
dos  presentes  embargos  de  declaração  quando
fundados  em  questão  não  suscitada  por  meio  do
competente  recurso  de  agravo,  porquanto  atingida
pela preclusão. Precedentes. 4. Embargos conhecidos
e  no  mérito  rejeitados.  (TJPE;  Rec.  0001808-
07.2014.8.17.0000;  Rel.  Juiz  Conv.  Erik  de  Sousa
Dantas Simões; Julg. 16/09/2014; DJEPE 22/09/2014).

Ademais, em apreciação à matéria de fundo, a fim de
afastar a multicitada relevância da fundamentação apresentada, não poderia o banco
inserir  e/ou  manter  o  nome  do  devedor  nos  órgão  de  proteção  ao  crédito,  por
obediência à Súmula nº 39, deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição não se dispensa:

É  ilegítima  a  inserção  do  nome  do  devedor
inadimplente nos cadastros de órgão de proteção ao
crédito, enquanto tramita ação em que se discute a
existência da dívida ou a amplitude do débito.

De  outra  sorte,  prospera  a  afirmação  de
impossibilidade de se aplicar o crime de desobediência, à luz do Código Penal.

Inexiste  o  crime  de  desobediência  quando  há
cominação de sanção civil ou administrativa. Na espécie, em se tratando de liminar
concedida para a obrigação de não fazer,  o julgador poderá fixar a astreinte por
ocasião do cumprimento da decisão, nos termos do art. 461, do Código de Processo
Civil.  A sanção  civil  afasta  a  natureza  criminal  de  eventual  descumprimento  da
ordem proferida. Se assim ocorre, não se abre espaço para a interferência do direito
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penal, o que arreda a possibilidade de vir a ser reconhecida, na hipótese, a tipicidade
da conduta. Aplicação do princípio da intervenção mínima do direito penal, sempre
invocado como ultima ratio1. 

No mesmo sentido, 

AÇÃO  DE  COBRANÇA  CADERNETA  DE
POUPANÇA. Determinação de exibição de extratos,
sob  pena  de  incorrer  em  crime  de  desobediência
inadmissibilidade aplicação da regra dos arts. 357 e
359, CPC, em caso de descumprimento precedentes.
Decisão reformada para afastar a caracterização do
crime  de  desobediência  recurso  provido,  com
observação.  (TJSP;  AI 2060669-97.2014.8.26.0000;  Ac.
7776138; Santos; Vigésima Terceira Câmara de Direito
Privado;  Rel.  Des.  Paulo  Roberto  de  Santana;  Julg.
13/08/2014; DJESP 26/08/2014) .

A  doutrina  de  Nelson  Hungria aquiesce  ao
direcionamento supra2: “Se pela desobediência de tal ou qual ordem oficial, alguma
lei comina determinada penalidade administrativa ou civil, não se deverá reconhecer
o crime em exame, salvo se a dita lei ressalvar expressamente a cumulativa aplicação
do art. 330, assim como faz o artigo 219 do Código de Processo Penal”.

Nessa ordem de ideias, existem outros mecanismos
para fazer valer a omissão do recorrente, como responder por dano processual, ser
reputado como litigante de má-fé,  conferir  presunção de veracidade de eventuais
documentos trazidos pela parte adversa, apenas para citar alguns exemplos previstos
na  processualística  civil.  Com  efeito,  entre  os  inúmeros  deveres  de  todos  os
participantes do processo, encontra-se o de “cumprir, com exatidão os provimentos
mandamentais  e  não  criar  embaraços  à  efetivação  de  provimentos  judiciais,  de
1TJRS; Proc. 4984-46.2014.8.21.9000; Porto Alegre; Turma Recursal Criminal; Rel. Des. Luiz Antonio Alves Capra; Julg. 11/08/2014; DJERS 15/08/2014.

2  HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal, volume 9, p. 420. Ver também art. 453 do CPP. 
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natureza antecipatória ou final”, preconizado no art. 14, V, do Código de Processo
Civil. 

Por  fim,  é  de  se  aplicar  à  hipótese  o princípio  da
jurisdição equivalente, dando ao litigante prestação jurisdicional semelhante  à que
seria concedida acaso o processo fosse julgado pelo órgão colegiado, inteligência do
art. 557, § 1º, do Código de Processo Civil.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR  DE
DESERÇÃO E, NO MÉRITO, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO,  para retirar a eventual incriminação no delito de desobediência
previsto  no  art.  330,  do  Código  Penal,  no  caso  de  inação  da  instituição
financeira/recorrente.

P. I. 

João Pessoa, 25 de setembro de 2014.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
   Desembargador
                                                                                         Relator

                                                                                                                                                                          

Agravo de Instrumento nº 2007313-96.2014.815.0000                                                                                                                    9


