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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2100825-88.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO  S/A, Interessados NOVOCAR 
VEÍCULOS EIRELI - ME, BRUNO JOSÉ PELEGRI e NEUSA OPHELIA LUCCA 
GONÇALVES VINHA, é agravado BRUNO DANIEL DA SILVA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARANTES THEODORO 
(Presidente) e JAYME QUEIROZ LOPES.

São Paulo, 18 de junho de 2018.

Milton Carvalho
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 21143.

Agravo de instrumento nº 2100825-88.2018.8.26.0000.

Comarca: São Paulo.

Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Agravados: Bruno Daniel da Silva e Outros.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de veículo. 
Alegação de que não houve contratação de financiamento. 
Tutela de urgência deferida para que o nome do autor não seja 
incluído em cadastro de inadimplentes. Requisitos autorizadores 
da medida de urgência pleiteada vislumbrados em sede de 
cognição sumária. Encerramento do estabelecimento comercial 
após a realização do negócio. Veículo com restrição por 
apropriação indébita. Multa cominatória. Cabimento. Valor 
fixado que não se mostra excessivo. Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a 

respeitável decisão de fls. 125/127 dos autos de origem que, em ação 

declaratória, cumulada com rescisão de contrato e pedido de perdas e danos, 

deferiu a liminar para que a agravante se abstenha de incluir o nome do autor em 

cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$900,00, limitada ao 

valor de R$100.000,00.

Sustenta a parte agravante que não estão presentes os 

requisitos para a antecipação da tutela e que deve ser observada a contratação 

entre as partes. Argumenta que a multa não é aplicável ao caso, que seu valor é 

exorbitante e não foi conferido prazo razoável para o cumprimento da decisão, 

além de causar enriquecimento sem causa do agravado. 

Foi indeferido o pedido liminar (fls. 141).

É como relato.

O recurso não merece provimento.
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O agravado Bruno Daniel da Silva ajuizou esta demanda 

alegando que adquiriu um veículo dos corréus Novocar, Bruno José Pelegri e 

Anderson Ulisses Machado, mediante depósito de parcela do valor na conta 

bancária da corré Neuza Ophelia Luca Gonçalves. Relata que o restante do valor 

seria financiado junto ao Banco Bradesco, uma vez que o autor é funcionário da 

instituição financeira e possui acesso a juros mais baixos.

Não obstante ter ocorrido a tradição do veículo, narra que os 

documentos não foram regularizados e que o estabelecimento comercial da ré 

Novocar foi fechado. Além disso, o veículo foi bloqueado por ter sido objeto de 

apropriação indébita, o que impede que o autor circule com o bem. 

Narra, igualmente, que terceiro ajuizou demanda judicial 

buscando a reintegração da posse do veículo, razão pela qual o autor pretende o 

desfazimento do negócio e a condenação dos réus ao pagamento de 

indenização. 

Nesse contexto, o autor recebeu boletos para pagamento de 

financiamento que teria sido contratado com a agravante Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S.A. 

Porém, afirma que nunca realizou a contratação, já que o 

financiamento seria realizado com o Banco Bradesco, seu empregador. Sustenta 

que a assinatura lançada no instrumento contratual é falsa.

Em sede de antecipação de tutela, requereu que a instituição 

financeira agravante se abstivesse de incluir seu nome em cadastro de 

inadimplentes. 

A respeitável decisão agravada deferiu o pedido, sob pena de 

multa de R$900,00, limitada a R$100.000,00, o que motivou a interposição deste 

recurso por parte da instituição financeira.
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Em que pesem os argumentos da agravante, a decisão 

agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 

O presente agravo foi interposto contra a decisão que deferiu 

pedido de tutela de urgência, de modo que, neste momento, somente é possível 

analisar a existência ou não dos requisitos legais que autorizam a medida, sob 

pena de se antecipar o julgamento de mérito, que depende de observância do 

devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla 

defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias.

Restou evidenciada a probabilidade do direito, já que os 

documentos apresentados com a petição inicial por si só, nessa sede de 

cognição sumária, conferem sustento à tese narrada.

A realização de compra e venda de veículo, seguida do 

fechamento do estabelecimento comercial e inclusão de restrição ao bem por 

apropriação indébita, constituem indícios suficientes de que a contratação do 

financiamento com a agravante ocorreu sem a autorização expressa do autor, 

que pretendia realizar o mútuo com seu próprio empregador. 

A agravante, por sua vez, não trouxe qualquer elemento que 

pudesse corroborar a legitimidade da contratação do financiamento, ainda mais 

considerando a alegação de que a assinatura é falsa. De fato, ao realizar 

contratação de empréstimo sem se certificar da veracidade da transação, não é 

possível, neste momento processual, reconhecer a boa-fé da instituição 

financeira. 

Também se evidencia perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação a justificar o deferimento da liminar, na medida em que são 

notórios e evidentes os efeitos negativos da inclusão indevida do nome do autor 

em cadastro de inadimplentes.
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Diante das circunstâncias apresentadas, era mesmo o caso de 

deferimento da liminar para que a agravante se abstenha de incluir o nome do 

autor em órgão de proteção ao crédito.

A previsão da multa cominatória é igualmente pertinente.

A finalidade da multa diária é coercitiva, ou seja, tem por fim 

compelir o devedor ao atendimento da determinação judicial em obrigação de 

fazer e de não fazer, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil. 

Portanto, não há qualquer óbice à fixação de multa, conferindo 

maior efetividade ao provimento judicial, desde que seja suficiente e compatível 

com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do 

preceito.

Nesse tocante, como esclarecem NELSON NERY JÚNIOR e 

ROSA MARIA DE ANDRADE NERY a respeito da imposição de multa que vise 

estimular o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, 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 e legislação extravagante, 12ª ed., São 

Paulo, RT, 2012, p. 804) (realces não originais).

Portanto, como a finalidade da multa cominatória é exatamente 

a de estimular o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, a importância 

de R$900,00, limitada a R$100.000,00, revela-se razoável e proporcional, 

considerando o valor total do negócio (R$64.235,44  fls. 21 dos autos 

principais), não havendo que se falar em enriquecimento sem causa do autor.
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De todo modo, vale destacar que caso seja dado cumprimento 

ao comando judicial, não haverá incidência de qualquer sanção e, ademais, caso 

o valor aplicado se afigure muito elevado, é possível a sua redução a qualquer 

tempo (STJ, REsp nº 1.333.988/SP, j. 09/04/2014, Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino).

A ausência de prazo para o cumprimento da ordem judicial é 

irrelevante, na medida em que se trata de obrigação de não fazer. E mesmo que 

o nome do autor já tenha sido negativado, não foi demonstrada a necessidade de 

maior prazo para a respectiva exclusão. Aliás, tampouco se vislumbra qualquer 

dificuldade para a observância da decisão liminar.

Dessa forma, em razão da ausência de fundamento para 

acolher o inconformismo da agravante, de rigor a manutenção da decisão 

agravada.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
       relator
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