
Agravo de Instrumento n. 4002889-83.2018.8.24.0000, da Capital
Relator: Desembargador André Luiz Dacol

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 
INSCRIÇÃO INDEVIDA. TUTELA DEFERIDA PARA QUE A 
REQUERIDA EXCLUA O NOME DA AUTORA DE 
CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SOB PENA DE 
MULTA DIÁRIA. 

RECURSO DA RÉ. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO 
AO ÓRGÃO COMPETENTE. INVIABILIDADE. ÔNUS QUE 
DEVE RECAIR SOBRE QUEM INJUSTAMENTE LHE DEU 
CAUSA. 

ALMEJADA EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. 
INSTRUMENTO COLOCADO À DISPOSIÇÃO DO 
MAGISTRADO PARA INFLUIR NA VONTADE DAS PARTES 
AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, BEM ASSIM 
PRESERVAR A AUTORIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. 
MEDIDA BEM APLICADA PELO JUÍZO A QUO. 

REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. 
INSUBSISTÊNCIA. QUANTUM COERENTE, 
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. ALEGADO 
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA AGRAVADA. TESE 
SEM RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS. MINORAÇÃO 
REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 
n. 4002889-83.2018.8.24.0000, da comarca da Capital 1ª Vara Cível em que é  
Agravante Banco Bradesco S/A e Agravado Gilciane Fagundes Prieto.

A Sexta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 
negar provimento ao recurso.

Presidiu o julgamento, realizado nesta data, a Exma. Sra. Desa. 
Denise Volpato, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Monteiro Rocha.

Florianópolis, 22 de maio de 2018.

Desembargador André Luiz Dacol
Relator
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RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco 

S/A contra decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da 

comarca da Capital que, nos autos da ação indenizatória n. 

0300563-69.2016.8.24.0242, proposta por Gilciane Fagundes Prieto em face da 

ora agravante, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a 

ré exclua o nome da autora dos órgãos de restrição de crédito, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais).

Em seu arrazoado, pleiteia o afastamento da multa aplicada, bem 

como a expedição de ofício ao respectivo órgão de restrição creditícia, haja vista 

tratar-se de meio menos gravoso e mais eficaz para cumprir a determinação 

judicial. Ressalta que a fixação das astreintes visa coagir a parte a cumprir 

determinação judicial, não devendo compensar ou indenizar a parte adversa, 

causando-lhe enriquecimento ilícito. Por fim, requer a concessão de efeito 

suspensivo ao recurso.

O provimento liminar foi indeferido, em decisão do eminente Des. 

Hélio David Vieira Figueira dos Santos (fls. 42-43).

Apesar de intimada (fl. 45), a agravada não apresentou as 

contrarrazões.

Este é o relatório.
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VOTO

1. Compulsando os autos, observa-se a presença de todos os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (intrínsecos: cabimento, 

interesse recursal, legitimidade recursal, inexistência de fato extintivo do direito 

de recorrer; e extrínsecos: regularidade formal, tempestividade), razão por que 

conheço do recurso.

2. Inicialmente, cumpre alertar que "em sede de agravo de 

instrumento só se discute o acerto ou desacerto do ato judicial hostilizado, não 

sendo viável o exame aprofundado de temas relativos ao meritum causae" (AI n. 

99.017438-7, Des. Eder Graf), que via de regra dependem do exaurimento da 

cognição. 

Antes de adentrar a tese recursal, embora não haja questionamento 

sobre o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, necessárias poucas 

linhas acerca do contexto que conduziu a Magistrada de primeiro grau a deferir a 

liminar. 

A peça vestibular da actio narra que o nome da autora foi incluído 

indevidamente em órgão de proteção ao crédito pela instituição financeira ré por 

dívida inexistente. Nesse cenário, a probabilidade do direito encontra-se presente 

no extrato de fl. 17 dos autos de origem, o qual demonstra a existência da 

anotação de pendência financeira mencionada na exordial.

Anote-se que inviável exigir da consumidora, assim considerada 

conforme previsão do art. 17 do CDC, que produza prova negativa. Dessa feita, o 

ônus probatório quanto à existência da relação jurídica caberá à instituição 

financeira ré.

O perigo de dano, por sua vez, encontra-se na restrição ao crédito.

Dessa feita, correto o deferimento da tutela de urgência, uma vez 

que atendidos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
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2.1. Almeja a recorrente a exclusão da multa cominatória imposta 

em caso de descumprimento da ordem judicial guerreada, pretendendo seja ela 

substituída pela expedição de ofício aos órgãos restritivos de crédito. 

Alternativamente, defende a redução de seu valor.

Pois bem.

Deve-se apontar que a imposição de multa é instrumento previsto 

em lei, do qual poderá o magistrado lançar mão ao determinar o cumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer, visando influir na vontade do jurisdicionado para 

que atenda de forma célere a ordem emanada do juízo.

A multa cominatória para forçar o cumprimento de obrigação de 

fazer ou não fazer reconhecida em decisão judicial, em absoluta proteção à 

autoridade dos atos do Poder Judiciário, já era prevista no CPC/1973 e foi 

repetida no art. 537 do Código de Processo Civil de 2015, estando assim 

redigido o mencionado dispositivo:

Art. 537.  A multa independe de requerimento da parte e poderá ser 
aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na 
fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e 
que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

O caso concreto amolda-se com perfeição à previsão legal, sendo 

instrumento adequado para influir na vontade da instituição ré, fazendo-a cumprir 

a ordem judicial de forma célere e eficaz.

Aponta-se, por oportuno, que a agravante restringiu sua 

argumentação no sentido de que a medida coercitiva imposta é pouco efetiva e 

poderia ser substituída pela expedição de ofício aos órgãos restritivos, assim 

como o valor da astreinte poder causar enriquecimento sem causa da parte. 

Contudo, a multa por descumprimento não exige outros requisitos, conforme 

leitura do dispositivo legal supratranscrito, bastando para sua fixação, a critério 

do magistrado, o mero receio de que a ordem judicial não seja atendida, 

dispensado até mesmo requerimento da parte a quem aproveita a medida.
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Ademais, quanto à obrigação em tela – exclusão de registro em 

cadastro de proteção ao crédito –, é entendimento sedimentado nesta e. Corte 

que, sendo possível identificar o responsável pela anotação restritiva de crédito, 

a sua baixa caberá a quem lhe deu causa.

Nesse sentido, colhe-se dos julgados deste órgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA 
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME 
DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SOB PENA DE 
MULTA DIÁRIA. RECURSO DA REQUERIDA. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE 
OFÍCIO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PARA QUE EXCLUAM 
O NOME DO AUTOR DE SEUS CADASTROS RESTRITIVOS. RESULTADO 
ÚTIL (EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS) QUE 
PODE SER ALCANÇADO DE FORMA AUTÔNOMA PELA REQUERIDA. 
AUSÊNCIA DE INTERESSE EM PLEITEAR A CONVERSÃO DA TUTELA 
MANDAMENTAL (OBRIGAÇÃO DE FAZER) EM EXECUTIVA LATO SENSU 
(EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO). RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. [...] 
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4009293-24.2016.8.24.0000, de Lages, rela. 
Desa. Denise Volpato, j. 21-03-2017).

E ainda, deste e. Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO-ADESIVO. [...] APELAÇÃO 
INTERPOSTA PELO BANCO. PLEITEADA SUBSTITUIÇÃO DA IMPOSIÇÃO 
DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO 
COMPETENTE. INVIABILIDADE. ÔNUS QUE DEVE RECAIR SOBRE QUEM 
INJUSTAMENTE LHE DEU CAUSA. FINALIDADE PEDAGÓGICA DA 
DETERMINAÇÃO COMINATÓRIA. VALOR ESTABELECIDO PARA AS 
ASTREINTES (R$ 500,00) QUE SE REVELA COERENTE COM A 
CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE E DE ACORDO COM O CASO 
CONCRETO. INCIDÊNCIA DA SANÇÃO QUE, ADEMAIS, APENAS 
DECORREDO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. [...] RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 
0006151-46.2008.8.24.0005, de Balneário Camboriú, rel. Des. Saul Steil, j. 
13-10-2016). (grifo nosso)

Assim, não há falar em substituição da multa por expedição de 

ofício aos órgãos restritivos, porquanto é ônus do credor a exclusão do nome do 

devedor do cadastro de inadimplentes, nos termos da Súmula 548 do STJ. 
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Inclusive os precedentes citados anteriormente são neste sentido.

Conclui-se, portanto, que a decisão agravada foi acertada e não 

merece reparos, razão por que mantenho a imposição de astreinte por 

descumprimento.

2.2. No que tange ao valor da multa, afirma a instituição financeira 

agravante que é excessivo, podendo gerar enriquecimento sem causa da parte 

adversa, devendo ser reduzida.

Neste particular o recurso também não merece acolhida.

Isso porque, não obstante a existência de previsão legal para sua 

minoração, consubstanciada no § 1º do art. 537 do CPC, não foi a recorrente 

bem sucedida em demonstrar a suposta excessividade da medida coercitiva. Não 

trouxe elementos a evidenciar que a incidência da multa cominatória poderia 

causar sua ruína, da mesma forma que nada comprovou no sentido de restar 

configurada a arguida possibilidade de enriquecimento sem causa da parte 

adversa.

Ademais, o objetivo da multa cominatória, como já comentado 

alhures, é que a simples hipótese de sua incidência seja fator suficiente a 

influenciar a vontade do destinatário da ordem judicial para que a cumpra dentro 

do prazo fixado e na forma determinada. Assim, seu valor deve ser estabelecido 

em montante capaz de gerar os efeitos almejados pelo legislador no momento da 

edição de tal norma, sendo suficiente para convencer o devedor da obrigação de 

fazer a cumpri-la de forma eficiente.

No caso concreto, a astreinte foi fixada no montante de R$ 1.000,00 

(mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais). Tal montante é adequado para o fim ao qual se destina, em especial 

quando se verifica que a recorrente é instituição financeira de grande porte e 

uma das mais lucrativas do país, além de a medida ser de fácil execução.

Colhe-se dos julgados deste Tribunal de Justiça:
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. [...] ASTREINTES. FINALIDADE DE 
OBRIGAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. VALOR FIXADO EM 
CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA 
RAZOABILIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO/MINORAÇÃO REJEITADO.

A multa cominatória foi estabelecida para inibir, a instituição financeira, o 
descumprimento da medida imposta, não representando o seu valor 
enriquecimento indevido à parte adversa e, assim, inviabilizando o acolhimento 
do pleito destinado ao seu afastamento ou à sua redução.

A multa cominatória, estabelecida para inibir a instituição financeira ao 
descumprimento da medida imposta, não representa enriquecimento indevido à 
parte adversa, como não revela elemento de apoio suficiente para ser afastada 
ou reduzida.

RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 
2014.041078-5, de Jaguaruna, rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, j. 
15-01-2015). (grifo nosso)

Dessa feita, a multa por descumprimento foi fixada em valor 

adequado, sendo suficiente para gerar o efeito almejado, e, portanto, impossível 

acolher o pleito de sua minoração.

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Este é o voto.
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