
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

Agravo de Instrumento nº 2007145-94.2014.815.0000 – Comarca de Areia.
Relator: Des. José Aurélio da Cruz.
Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S/A.
Advogado: Wilson Sales Belchior.
Agravado: Maria Madalena Barros dos Santos.
Advogado: Edinando José Diniz.

A C Ó R D Ã O

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  – 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  C/C 
DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE 
DÉBITO  –  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA 
RECURSAL DEFERIDA PARA DETERMINAR 
A  AGRAVANTE  A  SUSPENSÃO  DOS 
DESCONTOS  NO  CONTRACHEQUE  DA 
AGRAVADA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 
SOB PENA DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA 
DE  R$  300,00  (TREZENTOS  REAIS)  – 
PROVIDÊNCIA  PRÁTICA  QUE  PODE  SER 
TOMADA POR MEIO ELETRÔNICO, NÃO SE 
JUSTIFICANDO  A  DILAÇÃO  DO  PRAZO  – 
ALTERAÇÃO  DA  PERIODICIDADE  DA 
APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA PARA POR 
EVENTO  –  PROVIMENTO  PARCIAL  DO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

-    O valor da multa cominatória diária fixada 
pelo  Juízo  de  primeiro  grau  em  R$  300,00 
(trezentos reais), mostra-se desproporcional se 
levado em consideração o quantum acumulado 
em  eventual  descumprimento  pelo  período 
assinado pelo juízo originário.

-  Impõe-se  a  alteração  da  periodicidade  da 
aplicação  da  multa  de  diária  para  POR 
EVENTO, em  atenção  às  particularidades  da 
espécie  e  aos  parâmetros  de  razoabilidade, 
bem  assim  para  evitar  enriquecimento  ilícito, 
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mantendo-se, nesse momento, o valor arbitrado 
originalmente.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima, 

ACORDAM, os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 
Tribunal de Justiça da Paraíba,  por unanimidade, em DAR PROVIMENTO 
PARCIAL AO AGRAVO,  nos termos do voto do Relator e da certidão de 
julgamento de fl. 148.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  pedido  de  liminar 
interposto pelo  BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,  em face da 
decisão do MM. Juízo da Comarca de Areia, proferida nos autos da Ação 
declaratória  de  Nulidade  c/c  Indenizatória,  (Proc.  nº  0000174-
11.2014.815.0071)  movida  por  MARIA  MADALENA  BARROS  DOS 
SANTOS, que deferiu a antecipação de tutela pretendida para determinar a 
suspensão dos descontos do empréstimo consignado no prazo de 05 (cinco) 
dias, sob pena de multa cominatória diária de R$ 300,00 (trezentos reais), 
limitada ao período de trinta dias. (fls. 70/71).

Sustenta  a  agravante  que  houve  desacerto  na  decisão 
recorrida, vez que o Juízo  a quo fixou prazo exíguo para cumprimento da 
ordem  judicial,  fazendo  com  que  o  valor  da  multa  cominatória  se  torne 
desarrazoado.

Em razão disso, pugnou pela concessão de liminar no sentido 
de  que  seja  reformada  a  decisão  recorrida  no  tocante  ao  prazo  para 
cumprimento  da  ordem  judicial,  bem  como  reduzir  o  valor  da  multa 
cominatória  aplicada  e,  no  mérito,  pugna  pelo  provimento  ao  presente 
agravo, a fim de reformar a decisão recorrida e confirmar a liminar pleiteada.

Juntou  documentos  (fls.  16/79  e  92/137)  e  requereu  a 
concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do agravo 
para fazer cessar os efeitos da decisão recorrida, com a dilação do prazo 
para cumprimento da ordem judicial, bem como a minoração da multa diária 
fixada.

É o relatório.

DECIDO.

Preenchidos  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  do 
recurso. 

Conforme  se  vê  dos  autos,  a  r.  decisão  que  concedeu  a 
antecipação da Tutela Recursal determinou que a agravante suspendesse os 
descontos dos empréstimos consignados no prazo de 05 (cinco) dias, sob 
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pena de multa cominatória diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao 
período de trinta dias.

No  caso  dos  autos,  observo  que  o  Agravante  alega  a 
exiguidade de tempo para cumprimento da liminar deferida pelo Juízo a quo, 
bem como reduzir o valor da multa cominatória aplicada.

Em  juízo  de  cognição  sumária,  contudo,  verifica-se  que 
merece acolhimento parcial o argumento esposado pelo Agravante. 

Com efeito,  no  tocante  ao  alegado  curto  espaço  de  tempo 
para o cumprimento da determinação contida na decisão que concedeu a 
tutela antecipada não prospera. Primeiro porque, o prazo assinalado de cinco 
dias  mostra-se  suficiente  para  o  cumprimento  da  medida,  vez  que  a 
competência  para  efetuar  o  registro  do  contrato  de  consignação  com os 
descontos  das  parcelas  diretamente  no  contracheque  do  servidor  ou 
beneficiário  –  e,  por  conseguinte,  o  seu  cancelamento  –  é  da  própria 
instituição financeira, cabendo ao Agravante tão somente solicitar ao Órgão 
consignatário a suspensão dos descontos, o que é feito sempre por meio 
eletrônico.  Não  se  justificando,  portanto,  a  dilação  do  prazo  para  a 
providência de ato tão simples para uma instituição financeira. 

Com  efeito,  a  simples  comprovação  de  que  a  Agravante 
solicitou, no prazo assinalado no  decisum, a suspensão dos descontos em 
folha da recorrida – repise-se, suficiente para tanto – revela-se hábil a afastar 
a multa diária cominada na antecipação de tutela. 

No tocante a minoração do valor da astreinte, vejo que não 
assiste razão ao recorrente.  Porém,  como o desconto ocorre  em eventos 
mensais,  o  estabelecimento  de  periodicidade  diária se  torna 
desproporcional, podendo, inclusive, representar enriquecimento sem causa 
da parte Agravada.

Nesse norte, impõe-se, pois, a alteração da periodicidade da 
aplicação  da  multa  de  diária  para  POR  EVENTO, em  atenção  às 
particularidades da espécie e aos parâmetros de razoabilidade, bem assim 
para  evitar  enriquecimento  ilícito,  mantendo-se,  nesse  momento,  o  valor 
arbitrado originalmente.

DISPOSITIVO

Pelo  todo  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO 
AGRAVO,  determinando  que  a  multa  seja  aplicada  para  cada  desconto 
indevido efetivado pelo Banco, na remuneração mensal da Agravante, nos 
termos  da  suspensão  concedida  pelo  juízo  a  quo,  mantendo-se,  nesse 
momento, o valor da multa fixada originalmente na decisão recorrida.   

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

de Justiça convocado.
Sala de Sessões da Terceira  Câmara  Cível  do Tribunal  de 

Justiça da Paraíba, João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                                 RELATOR  
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