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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  O  CANCELAMENTO  DA 
ANOTAÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO 
AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 
NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA 
DE  MULTA  COMINATÓRIA  DIÁRIA  DE  R$ 
200,00  (DUZENTOS  REAIS),  LIMITADA  AO 
VALOR  DO  CONTRATO  –  PROVIDÊNCIA 
PRÁTICA  QUE  PODE  SER  TOMADA  POR 
MEIO ELETRÔNICO, NÃO SE JUSTIFICANDO 
A  DILAÇÃO  DO  PRAZO  –  MULTA  DIÁRIA 
MANTIDA,  VEZ  QUE  PROPORCIONAL  À 
CAPACIDADE  ECONÔMCA  DA  PARTE 
OBRIGADA  E  À  NATUREZA  DA  AÇÃO  - 
DECISÃO  MANTIDA  –  RECURSO 
DESPROVIDO. 

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima, 

ACORDAM, os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  NEGAR 
PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do Relator e da certidão 
de julgamento de fl. 96
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  pedido  de  liminar 
interposto pelo Banco Itaúcard S/A, em face da decisão do MM. Juízo da 4ª 
Vara da Comarca de Bayeux, proferida nos autos da Ação de Indenização 
por   Danos  Morais  c/c  Declaratória  de  Inexistência  de  Débito  com 
Antecipação  de  Tutela,  movida  por  Marinalva  de  Morais  Aureliano,  que 
deferiu a antecipação de tutela pretendida para determinar que a agravante 
retirasse a inscrição da anotação do nome da recorrida do banco de dados 
de órgão de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 
multa cominatória diária de R$ 200,00 (Duzentos reais), limitada ao valor do 
contrato.

Sustenta  a  agravante  que  houve  desacerto  na  decisão 
recorrida, vez que o Juízo  a quo fixou prazo exíguo para cumprimento da 
ordem  judicial,  além  do  que  o  valor  da  multa  cominatória  mostrou-se 
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, fixando-o em 60 (sessenta) dias, 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 necessários e facultativos (fls. 13/73).

Liminar indeferida (fls. 77/78).

Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (fls. 86/87).

Sem contrarrazões (fl. 88).

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça deixando de 
emitir parecer conclusivo (fls. 89/91).

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  retirasse  a 
inscrição da anotação do nome da recorrida do banco de dados de órgão de 
proteção  ao  crédito,  no  prazo  de  05  (cinco)  dias,  sob  pena  de  multa 
cominatória  diária  de  R$  200,00  (Duzentos  reais),  limitada  ao  valor  do 
contrato.
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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 não 
merece acolhimento o argumento esposado pelo Agravante. 

Sem razão o recorrente.
De fato, o alegado curto espaço de tempo para o cumprimento 

do quanto determinado 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 – e, por conseguinte, o seu cancelamento – é dos próprios 
Bancos de Dados e Cadastros de Consumidores, cabendo ao Agravante tão 
somente solicitar a estes o cancelamento no registro, 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,  o  cancelamento  da  inscrição 
supostamente indevida junto ao SPC e SERASA – 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.

É bem verdade que a imposição de multa diária deve observar 
a finalidade educativa da penalidade, de modo a compelir a parte obrigada a 
cumprir o quanto determinado com a maior brevidade possível, sem ensejar, 
contudo, o enriquecimento ilícito da parte adversa. 

Entretanto,  não  se  pode  desconsiderar,  in  casu,  que  a 
astreinte foi fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitada ao valor 
do contrato,  em perfeita consonância com a natureza e o valor da causa, 
considerando, ainda, a capacidade econômica da Agravante.

Assim,  não  se  pode  com  o  presente  recurso  pretender 
substituir  a  atividade  jurisdicional  devidamente  prestada,  sob  pena  de 
subversão do devido processo legal. 

Ressalta-se  ser  a  instância  a  quo a  mais  autorizada  à 
apreciação liminar e superficial  da lide, porquanto o juiz é o que está em 
contato  direto  com  os  elementos  probatórios  e,  assim,  em  melhores 
condições para tal exame. 

Por este motivo, firmou-se o entendimento de que a decisão 
concessiva  ou  não  de  tutela  antecipada  só  comporta  reforma  quando 
teratológica ou proferida em desconformidade com a lei ou com a prova dos 
autos, o que não ocorre no caso em tela. 
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Nesse  momento  de  cognição  sumária,  não  vislumbro  o 
preenchimento  dos  requisitos  autorizadores  para  a  concessão  da 
antecipação de tutela pleiteada, o que deve acarretar o seu indeferimento.

DISPOSITIVO

Pelo todo o exposto, nego provimento ao agravo, mantendo-
se incólume a decisão agravada, como foi lançada.   

É como voto.

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, o Exmo. Dr. 
Ricardo  Vital  de  Almeida,   Juiz  Convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Paula Ferreira Lavor, 
Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões da Terceira  Câmara  Cível  do Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 07 de agosto de 2014.

                       Desembargador José Aurélio da Cruz
                                                         Relator
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