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DECISÃO LIMINAR
VISTOS, 

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição 
de efeito suspensivo interposto pelo  BANCO BRADESCO S/A,  em face da 
decisão do MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Ingá, proferida nos autos da 
Ação de Exibição de Documentos  com Pedido  de Liminar,  interposta  pelo 
agravado.

A  questão  submetida  a  julgamento  envolve  decisão  liminar 
concedida em desfavor da agravante que deferiu pedido de liminar para que o 
requerido exiba o número e o extrato da conta em nome do agravado, bem 
como apólice de seguro contratado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 
multa cominatória diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 
10.000,00 (dez mil reais).

A agravante impugna a aludida decisão argumentando que o 
prazo para cumprimento da liminar seria exíguo, além do que a multa diária 
não seria exigível,  por  se tratar  de ação de exibição de documentos,  bem 
como o valor arbitrado em caso de descumprimento seria desproporcional.

Em sendo assim, requereu a concessão de efeito suspensivo a 
fim de suspender a decisão recorrida até pronunciamento final do agravo e, 
no  mérito,  pugnou  pelo  provimento  do  agravo  de  modo  a  reconhecer  a 
inexigibilidade  da  multa  diária,  bem  assim  fixar  prazo  razoável  para 
cumprimento da ordem judicial.

O processo  veio  instruído  com os  documentos  essenciais  e 
outros que a agravante entendeu pertinentes.

É o relatório.
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DECIDO.

A concessão de liminar em agravo de instrumento, objetivando 
atribuir  efeito  suspensivo  à  decisão  agravada,  encontra-se  prevista  pelo 
Código de Processo Civil, em seu art. 527, inc. III, combinado com o art. 558. 
In verbis:

Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e 
distribuído incontinenti, o relator:
[...]
III – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 
558),  ou  deferir,  em  antecipação  de  tutela,  total  ou 
parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz 
sua decisão;

[...]

Art.  558.  O  relator  poderá,  a  requerimento  do 
agravante,  nos  casos  de  prisão  civil,  adjudicação, 
remição de bens, levantamento de dinheiro sem caução 
idônea e  em outros casos dos quais possa resultar 
lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a 
fundamentação,  suspender  o  cumprimento  da 
decisão até o pronunciamento definitivo da turma ou 
câmara. [Em destaque].

Como se depreende da dicção legal, a suspensão dos efeitos 
da decisão de primeiro grau somente poderá ser concedida se presentes dois 
requisitos  fundamentais:  o  possível  resultado  de  lesão  grave  e  de  difícil 
reparação, bem como a relevante fundamentação.

No  caso  em  tela,  a  lide  gira  em  torno  de  decisão  liminar 
concedida em desfavor da agravante que deferiu pedido de liminar para que o 
requerido exiba o número e o extrato da conta em nome do agravado, bem 
como apólice de seguro contratado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 
multa cominatória diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 
10.000,00 (dez mil reais).

Nesse norte, vejo que o agravante conseguiu demonstrar, em 
suas razões recursais, a potencial lesão grave e de difícil reparação a que 
está submetida em face da eficácia da decisão exarada. 

De  fato,  ao  determinar  liminarmente  a  exibição  da 
documentação pretendida pelo autor na exordial no prazo de dez dias, sob 
pena  de  multa  cominatória  diária,  vejo  que a  decisão  recorrida  traduz 
potencial lesão grave e de difícil reparação a agravante, na medida em que se 
não  cumprida  no  prazo  fixado  incorrerá  a  agravante  no  pagamento  da 
astreintes. 
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Assim,  como  a  decisão  representa  lesão  grave  e  de  difícil 
reparação, entendo pela necessidade de deferir o efeito suspensivo. 

Pelos motivos acima expostos, CONCEDO o efeito suspensivo 
pretendido, vez que presente o requisito do potencial dano grave e de difícil 
reparação, nos termos do art. 558, do CPC, ao passo que suspendo os efeitos 
da  decisão  recorrida  de  fls.  65/68,  até  pronunciamento  final  do  presente 
recurso.

Comunique-se com urgência  o  inteiro  teor  desta  decisão ao 
Juízo prolator solicitando-se as informações de estilo, no prazo de 10 (dez) 
dias, bem como, para dizer se houve o cumprimento da regra do art. 526, do 
CPC. 

Intime-se os agravados, por seus advogados, para, querendo, 
responderem  ao  recurso,  juntando  a  documentação  que  entender 
conveniente, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do inciso V, do art. 527, do 
CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, dê-se vista dos autos 
à douta Procuradoria de Justiça, para se pronunciar, igualmente, no prazo de 
10 (dez) dias.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 06 de agosto de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz
RELATOR
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