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<CABBCABCCBBACADCDAABCABDADBACABCBCABACCBBCCAB> 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO 

DE SENTENÇA – DILIGÊNCIAS PARA COMPROVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE NÃO FAZER – DECISÃO ANTERIOR DETERMINANDO A REALIZAÇÃO 

DE PERÍCIA – CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA 

SENTENÇA PARA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL CRIME 

CONTRA O CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE. 1. Considerando a 

controvérsia entre as partes no que tange ao descumprimento da ordem 

judicial constante na sentença e tendo em vista que em decisão anterior 

a este recurso, o juízo a quo determinou a realização de perícia para 

apurar o real cumprimento da obrigação de não fazer imposta na 

sentença, eventuais exibições de documentos devem aguardar eventual 

requerimento do perito técnico do juízo. 2. No que se refere à expedição 

de ofício à autoridade policial, para apurar eventual infração penal 

praticada pelo agravante, tratando-se de mera determinação de apuração 

pelo órgão competente, não há empecilho para o seu cumprimento. 

3.Recurso conhecido e parcialmente provido. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0024.13.280839-5/016 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - AGRAVANTE(S): 

BANCO BMG SA - AGRAVADO(A)(S): INSTITUTO DEFESA COLETIVA, INSTITUTO MINEIRO DE POLITICAS SOCIAIS 

E DE DEFESA DO CONSUM 

 

A C Ó R D Ã O 
 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos 

julgamentos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO.  

 
DESA. SHIRLEY FENZI BERTÃO  

RELATORA. 
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DESA. SHIRLEY FENZI BERTÃO (RELATORA) 

 
V O T O 

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA 

contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito, José 

Maurício Cantarino Villela, da 29ª Vara Cível da Comarca de Belo 

Horizonte que, nos autos da ação civil coletiva, em fase de cumprimento 

provisório de sentença ajuizada por INSTITUTO DE DEFESA COLETIVA, 

determinou o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença 

referente à execução da astreintes junto à CENTRASE, bem como a 

expedição de ofício a órgãos públicos.  

Assim fundamentou o juízo a quo:  

[...] O acórdão oriundo da 11ª Câmara Cível 
suspendeu apenas para retificar a ordem de 
suspensão da comercialização do cartão de crédito 
consignado, para limitar a determinação apenas “por 
telefone e aos idosos”, de forma que o cumprimento 
de sentença deve prosseguir.  

Remetam-se cópia destes autos à Polícia 
Federal, Polícia Civil e Banco Central para que tomem 
providências cabíveis no âmbito administrativo, tendo 
em vista o descumprimento de ordem judicial e, em 
tese, prática de crime contra o consumidor. 

Oficie-se conforme requerido pelo exequente a 
f. 1165, alínea “e”. 

Acolho o marco inicial para contagem dos dias 
de descumprimento da decisão interlocutória, 
conforme apontado na petição de f. 1395/1396. 

Fixo prazo de 5 (cinco) dias para que o 
exequente informe se já deu início ao cumprimento de 
sentença referente à multa cominatória junto à 
CENTRASE. [...] 
 

Afirma o agravante, em síntese, que na ação principal (processo 

nº2553508-45.2006.8.13.0024), o agravado questiona a legalidade da 

contratação de cartão de crédito por idoso por meio de telefone, sob o 
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argumento de que o público alvo seria hipossuficiente e as propagandas 

veiculadas representariam realidade diversa dessas pessoas. 

Explica que o agravado ingressou com pedido de cumprimento 

provisório de sentença relativo à astreintes fixada no curso da ação, sob o 

argumento de ter ocorrido o descumprimento de ordem judicial que 

impediu a comercialização de cartão de crédito para idoso por meio de 

telefone.  

Argumenta que, ignorando a existência de recurso especial 

pendente de julgamento junto ao STJ (REsp 1.633.573/MG) o juízo a quo 

proferiu decisão majorando a astreintes anteriormente fixada e estipulou 

outras medidas coercitivas ao agravante, até que comprove cabalmente 

que se absteve da comercialização do cartão de crédito para idoso por 

telefone, o que seria realizado mediante realização de prova pericial. 

Alega que contra a referida decisão do juízo a quo foi interposto 

outro recurso de agravo de instrumento sob o nº.1.0024.13.280839-1/014, 

ainda pendente de julgamento. 

Defende que o juízo a quo, em contrariedade à sua própria decisão 

proferida anteriormente nos autos, que determinou que a apuração do 

descumprimento da ordem judicial deveria ser dar mediante realização de 

perícia técnica, proferiu nova decisão, ora agravada, determinando o 

prosseguimento do cumprimento provisório da sentença junto ao 

CENTRASE. 

Salienta ser indevida a abertura do cumprimento provisório de 

sentença, porquanto à exigência de valor exorbitante referente à multa 

cominatória, por se tratar de importância inexequível e supostamente 

devida, só poderia ser apurado mediante perícia, conforme já decidido 

anteriormente pelo juízo a quo,  em decisão objeto de outro agravo de 

instrumento.  

Assevera que na decisão proferida no agravo de instrumento nº 

1.0024.13.280839-5/014 distribuído a esta Relatora, foi ratificado a 

imprescindibilidade de realização de perícia técnica para apurar se ainda 
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há eventual descumprimento da ordem judicial que suspendeu a 

comercialização de cartão de crédito, por telefone, para idosos.  

Afirma que a decisão agravada, “além de extrapolar a decisão de 

fls. 303/303, entra em conflito com a de Vossa Excelência, ao deferir que 

se oficie o Presidente do INSS “conforme requerido pelo exequente às fls. 

1165, alínea “e””, determinando verdadeira devassa na vida contábil, 

econômica e financeira da agravante”, por não limitar a informação restrita 

a contratação por telefone a idosos. 

Dessa forma, requer que o presente recurso seja recebido em sua 

modalidade suspensiva.  

Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para 

reformar a decisão agravada a fim de suspender o trâmite da execução 

provisória de sentença prematuramente, até a realização de perícia 

técnica, conforme já determinado nos autos. 

Preparo recolhido conforme doc. 16. 

Em decisão de ordem 20 integrada pelos embargos de declaração 

nº.1.0024.13.280839-5/017 foi deferido efeito suspensivo ao recurso.   

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta (doc.22), na 

qual alegou, em suma, a desnecessidade da realização de perícia para 

comprovar o descumprimento da ordem judicial imposta na sentença. 

Alegou que “a Instituição Financeira, todavia, nunca solicitou a 

referida perícia, bem como não juntou aos autos uma única prova concreta 

no sentido da não contratação do cartão de crédito consignado aos 

consumidores idosos, por meio de telefone”. 

Defendeu que as reclamações apresentadas nos autos comprovam 

o descumprimento da ordem judicial imposta na sentença. 

Argumentou sobre a possibilidade da execução provisória da 

astreintes e a adoção de medidas coercitivas para o cumprimento da 

decisão judicial. 

Teceu considerações acerca das reclamações que configuram o 

descumprimento da obrigação de não fazer imposta na sentença. 
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Requereu o não provimento do recurso. 

Petição da Defensoria Pública e Procon-BH como amicus curiae 

(doc.47/49) pelo não provimento do recurso. 

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do 

recurso (doc.44 e 50). 

Intimação das partes, Ministério Público, Defensoria Pública e 

amicus curiae, nos termos do art.9º e 10 do CPC, acerca da eventual perda 

parcial superveniente do objeto do recurso. 

É o relatório. 

 

II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 

 

Vistos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de 

admissibilidade, conheço do AGRAVO de INSTRUMENTO, razão pela 

qual passo ao exame do mérito.  

 

III – MÉRITO 

 

 Cuida-se o presente recurso de agravo de instrumento interposto 

por BANCO BMG SA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz 

de Direito, José Maurício Cantarino Villela, da 29ª Vara Cível da Comarca 

de Belo Horizonte que, nos autos da ação civil coletiva, em fase de 

cumprimento provisório de sentença ajuizada por INSTITUTO DE DEFESA 

COLETIVA, determinou o prosseguimento do cumprimento provisório de 

sentença referente à execução da astreintes junto à CENTRASE, bem 

como a expedição de ofício a órgãos públicos. 

Pretende a parte agravante a reforma da decisão agravada que 

determinou o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença junto 

a Centrase, bem como determinou a expedição de ofícios a órgãos 

públicos, antes da realização de perícia determinada para a verificação de 

eventual descumprimento da ordem judicial imposta na sentença.  
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É certo que em sentença de mérito proferida na ação civil pública 

originária nº0024.06.255350-8, o banco agravante foi condenado a 

obrigação de não fazer, consistente na abstenção de contratação, por 

telefone, com os consumidores idosos referente ao produto “cartão de 

crédito BMG MASTER”, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil 

reais), limitada a R$1.000.000,00 (hum milhão de reais). 

Nessa linha, constou do dispositivo da sentença: 

 

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os 
pedidos contidos na petição inicial de fls.02/21, 
tornando em definitivo a antecipação de tutela 
deferida a f.368, para: 
1 – determinar que o réu se abstenha de promover a 
contratação, por telefone, com os consumidores 
idosos referente ao produto ‘cartão de crédito BMG 
MASTER’; 
– para o caso de descumprimento da ordem, fixo 
multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada 
em R$1.000.000,00 (hum milhão de reais), a ser 
revertida em favor do Fundo Estadual de Proteção ao 
Consumidor de Minas Gerais. 
(...)” 

 

Em sede de recurso de apelação, este Tribunal de Justiça alterou 

em parte a sentença nos seguintes termos: 

 

“Com tais considerações, nego provimento ao 
primeiro recurso, interposto por Banco BMG S/A e 
dou provimento ao segundo apelo, aviado por 
Polidesdec- Instituto Mineiro de Políticas Sociais e de 
Defesa do Consumidor, para, com fulcro no art. 60 do 
Código de Defesa do Consumidor, condenar o réu a 
veicular contrapropaganda, nos termos do item "g" da 
exordial; bem como para majorar o valor fixado a título 
de honorários advocatícios para o importe de 
R$10.000,00 (dez mil reais).  
Em razão do que aqui restou decidido, e diante da 
sucumbência mínima da autora, nos termos do art. 
21, condeno o réu ao pagamento da integralidade das 
custas processuais, e honorários advocatícios no 
importe de R$10.000,00 (dez mil reais), aos patronos 
da autora.  
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No mais mantenho a sentença tal como lançada.” 
(acórdão 1.0024.06.255350-8/007) 

 

Interposto Recurso Especial sob o nº:1.633.573/MG ainda pendente 

de julgamento, foi dado início ao cumprimento provisório da sentença nos 

autos da ação originária deste recurso. 

Pois bem, verifico que o juízo a quo determinou a expedição de 

ofícios aos órgãos públicos para dar continuidade à fase de cumprimento 

provisório de sentença, seja quanto à apuração do alegado 

descumprimento da sentença em perícia judicial, seja quanto a apuração 

de eventual crime contra o consumidor. 

Entretanto, em análise dos autos, entendo que assiste parcial razão 

ao agravante quanto à necessidade de reforma parcial da decisão ora 

atacada. 

 Isso porque, conforme petição inicial do cumprimento provisório de 

sentença, a parte agravada formulou três requerimentos, quais sejam: I – a 

fixação de honorários de execução; II – a execução da multa por 

descumprimento da obrigação de não fazer imposta na sentença, qual 

seja, a abstenção de contratação, por telefone, com consumidores idosos 

referente ao produto cartão de crédito BMG Master e III – que o banco 

executado/agravante comprove nos autos da execução a data que se 

absteve de realizar a contratação, via telefone, referente ao cartão de 

crédito consignado, sob pena de majoração da multa (fls.10/11 do 

cumprimento provisório de sentença). 

Iniciada a fase de cumprimento provisório da aludida sentença, é 

fato incontroverso nos autos que em julgamento do agravo de instrumento 

anterior nº1.0024.13.280839-5/008, restou apurado o descumprimento da 

obrigação de não fazer imposta na sentença, tendo como marco inicial a 

data de 21/10/2014, decisão ainda pendente de trânsito em julgado por 

aguardar a reapreciação dos embargos de declaração 

nº1.0024.13.280839-5/010 determinada pelo colendo Superior Tribunal de 

Justiça. 
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Diante disso, no curso do cumprimento provisório de sentença, a 

parte agravada em petição protocolada em setembro de 2018 (f.890/892) 

formulou pedido para que fossem tomadas novas medidas coercitivas para 

o cumprimento da referida obrigação de não fazer imposta na sentença, 

em razão de várias reclamações de consumidores idosos, o que foi 

deferido pelo juízo a quo em decisão pendente de julgamento, em outro 

recurso conexo a este. 

Verifico que na referida decisão do juízo a quo, não impugnada pela 

parte agravada à época, foi determinada nova medida coercitiva até que 

fosse realizada perícia para apurar a continuidade, ou não, do 

descumprimento da ordem judicial, tendo assim consignado o juízo 

primevo: “até que o réu comprove cabalmente que se absteve de tal prática 

e, por consequência, que está cumprindo a ordem judicial, o que será 

realizado mediante realização de prova pericial”. 

Nessa linha, em que pese às inúmeras reclamações apresentadas 

pelo agravado, no sentido de que a instituição financeira agravante estaria 

descumprindo a sentença exequenda, mas considerando o indício da 

prova por parte do agravante juntada nos autos do agravo de instrumento 

nº1.0024.13.280839-5/014, no sentido de que estaria cumprindo a referida 

decisão desde julho de 2019 conforme Ata Notarial acostada naquele 

recurso, deve ser realizada a mencionada perícia determinada pelo juízo a 

quo para apuração incontroversa, se a ordem judicial está realmente sendo 

descumprida pela parte agravante, ocasião em que eventual necessidade 

de apresentação de documentos pelo INSS relativo a terceiros estranhos 

aos autos, será sopesada pelo perito técnico do juízo na forma do art.473, 

§3º, do CPC. 

Contudo, quanto à determinação da expedição de ofício para a 

Polícia Civil para apurar a eventual prática de infração penal, não vislumbro 

desacerto do magistrado a quo,  com base  nos argumentos trazidos pelo 

agravante para a reforma da parcela da decisão agravada nesse sentido, 
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haja vista se tratar a determinação de mera apuração de eventual infração 

penal pelo órgão competente. 

Por essas razões, não há o que se falar em suspensão do 

cumprimento provisório da sentença,  sobretudo, quando sopesado o fato 

de que o cumprimento provisório, em relação à multa cominatória, foi 

extinto sem resolução de mérito, conforme decisão no agravo de 

instrumento nº1.0024.13.280839-5/014, remanescendo o interesse quanto 

à satisfação da obrigação principal (abstenção de contratação de cartão de 

crédito consignado, por telefone, com idosos). 

Destarte, a meu ver, merece parcial provimento ao recurso.  

 

IV - DISPOSITIVO 

 

POSTO ISSO, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO,  somente para permitir a continuidade do cumprimento 

provisório da sentença relativo à satisfação da obrigação principal, com a 

realização da perícia já designada, em decisão anterior à decisão objeto 

deste recurso, mantida a parcela da decisão agravada que determinou a 

expedição de ofício para a Polícia Civil para a apuração de eventual crime 

contra o consumidor.  

Custas pelo agravante considerando o princípio da causalidade. 

É o voto. 

 

 

 
 

DES. ADRIANO DE MESQUITA CARNEIRO - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

DES. FABIANO RUBINGER DE QUEIROZ - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

 



 
 
 
Agravo de Instrumento-Cv Nº 1.0024.13.280839-5/016  
 

  
Fl. 10/10 

 
 
Número Verificador: 1002413280839501620201243303 

SÚMULA: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO" 

Documento assinado eletronicamente, Medida Provisória nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. 

Signatário: Desembargadora SHIRLEY FENZI BERTAO, Certificado: 
6CF39E43416B602ED449C55B5D4BBC23, Belo Horizonte, 05 de novembro de 2020 às 10:27:47.  
Julgamento concluído em: 04 de novembro de 2020. 
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