
 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 2012871-49.2014.815.0000
RELATOR           : Des. José Ricardo Porto
AGRAVANTE      : Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil
ADVOGADOS     : Elísia Helena de Melo Martini e outro
AGRAVADO        : Irlan Bruno Cabral e Silva
ADVOGADO        : Flamino Jefferson dos Santos e Suplício Moreira Pimentel Neto

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  REVISIONAL  DE 
CLÁUSULA  CONTRATUAL.  DETERMINAÇÃO  PARA 
APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DA AVENÇA SOB PENA DE 
MULTA.  IRRESIGNAÇÃO.  ACOLHIMENTO  PARCIAL 
APENAS PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DAS ASTREIN-
TES.  ENTENDIMENTO  CONSAGRADO  NO  SUPERIOR 
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO 
RECURSO.

- De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça, “Não cabe aplicação de multa em caso de descumpri-
mento de ordem incidental de exibição de documento ou coi-
sa prevista nos arts. 355 a 363 do CPC,   porquanto    já 
preveem especificamente tais dispositivos legais a presun-
ção ficta em caso de recusa considerada ilegítima.”  (STJ, 
AgRg no  REsp 1284422/SP,  Rel.:  Min.  Sidnei  Beneti,  3.ª 
Turma, J. em 16/10/2012).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, inter-

posto pelo Banco Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil,  contra decisão (fls. 

153), que determinou a juntada do contrato objeto da presente lide no prazo de 30 (trinta)
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 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 7.000,00 

(sete mil reais), nos termos do art. 461 do CPC, dentro dos autos da Ação Revisional pro-

posta por Irlan Bruno Cabral e Silva.

Não se conformando com a obrigação que lhe foi imposta, bem como com o 

valor da multa arbitrada, o promovido agravou, requerendo o afastamento ou a minoração 

da multa para patamares razoáveis, além de aduzir o descumprimento da Súmula 410 do 

Superior Tribunal de Justiça.

Liminar deferida parcialmente, às fls. 161/162.

Informações prestadas (fls. 168/169). 

Intervenção Ministerial,  às fls.  172/174, opinando pelo prosseguimento do 

feito, sem manifestação no mérito.

É o relatório.
VOTO

O recurso merece ser provido em parte.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento se-

gundo o qual, “Não cabe aplicação de multa em caso de descumprimento de ordem inci-

dental de exibição de documento ou coisa prevista nos arts. 355 a 363 do CPC, porquan-

to já preveem especificamente tais dispositivos legais a presunção ficta em caso de recu-

sa considerada ilegítima.”

Essa tese restou explicitada no AgRg no REsp 1284422/SP, Relatado pelo 

Ministro Sidnei Beneti, integrante da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, jul-

gado em 16/10/2012.
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Peço vênia para transcrever aquele voto:

“3.- O inconformismo não merece prosperar.
4.- Em relação à penalidade aplicada para o descumprimento da  
ordem incidental de exibição de documento, prevista nos arts. 355 
a 363 do Código de Processo Civil, constata-se que o Acórdão re-
corrido destoa da orientação jurisprudencial  deste Tribunal,  que  
entende não ser cabível a aplicação de multa, porquanto já preve-
em, especificamente, tais dispositivos legais a presunção ficta em 
caso de recusa considerada ilegítima.
5.- Ressalte-se que "o escopo das regras instrutórias do Código  
de Processo Civil é buscar o caminho adequado para que as par-
tes produzam provas de suas alegações, ensejando a formação 
da convicção do magistrdo, e não assegurar, de pronto, o cumpri-
mento antecipado (tutela antecipada) ou definitivo (execução de 
sentença) de obrigação de direito material de fazer, não fazer ou  
entrega de coisa" (AgRg no Ag 1.179.249/RJ, Relª. Minª. MARIA  
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 3.5.2011). Tal conclu-
são evita, ainda, o impasse verificado comumente nas ações  ajui-
zadas pelos correntistas contra as instituições financeiras sem a  
juntada do contrato ou mesmo de extrato comprobatório da rela-
ção  jurídica,  em  que  o  magistrado  determina  sua  juntada  sob 
pena de aplicação de multa diária e o banco, afirmando que não  
possui  mais  o documento,  é penalizado  com a acumulação de  
multa em valores superiores ao benefício patrimonial pretendido.
6.- Salutar, portanto, a adoção por esta Corte de coerência para  
aplicação da legislação processual, com a extensão do entendi-
mento da Súmula STJ/372 às determinações incidentais de exibi-
ção de documento no processo, casos em que deverá ser obser-
vada a regra prevista no art. 359 do CPC. Confiram-se, a título  
ilustrativo, os seguintes julgados:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FASE INS-
TRUTÓRIA.  ORDEM  INCIDENTAL  DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCU-
MENTOS. MULTA. NÃO CABIMENTO.
1.- Não cabe aplicação de multa em caso de descumprimento  
de ordem incidental de exibição de documento ou coisa pre-
vista nos artigos 355 a 363 do Código de Processo Civil, por-
quanto já prevêem especificamente os dispositivos legais a  
presunção ficta em caso de recusa considerada ilegítima.
2.- Extensão do entendimento contido na Súmula 372/STJ às de-
terminações incidentais de exibição de documento no processo,  
casos em que deverá ser observada a regra prevista no art. 359  
do CPC.
3.- Recurso Especial provido. (REsp 1.245.961/SP, Rel. Min. SID-
NEI BENETI, TERCEIR TURMA, DJe 9.3.12);

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  AGRAVO REGIMENTAL.  RE-
CURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. FASE
INSTRUTÓRIA.  EXIBIÇÃO  INCIDENTAL  DE  DOCUMENTOS.  
MULTA DIÁRIA INCABÍVEL.
1. A ordem incidental de exibição de documentos, na fase instru-
tória de ação ordinária, encontra respaldo, no sistema processual  
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vigente, não no art. 461 invocado no recurso especial, mas no art.  
355 e seguintes do CPC,  que não prevêem multa cominatória.  
Isso porque o escopo das regras instrutórias do Código de Pro-
cesso Civil é buscar o caminho adequado para que as partes pro-
duzam provas de suas alegações, ensejando a formação da con-
vicção do magistrado, e não assegurar, de pronto, o cumprimento  
antecipado (tutela antecipada) ou definitivo (execução de senten-
ça) de obrigação de direito material de fazer, não fazer ou entrega  
de coisa.
2. Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, na ação de exi-
bição de documentos não cabe a aplicação de multa cominatória  
(Súmula  372).  Este  entendimento  aplica-se,  pelos  mesmos 
fundamentos, para afastar a cominação de multa diária para  
forçar a parte a exibir documentos em medida incidental no  
curso de ação ordinária. Nesta, ao contrário do que sucede  
na ação cautelar, cabe a presunção ficta de veracidade dos 
fatos que a parte adversária pretendia comprovar com o do-
cumento (CPC,  art.  359),  cujas consequências serão avalia-
das pelo juízo em conjunto com as demais provas
constantes dos autos, sem prejuízo da possibilidade de bus-
ca e apreensão, nos casos em que a presunção ficta do art.  
359 não for suficiente, ao prudente critério judicial .3. Embar-
gos  de  declaração  acolhidos.  (EDcl  no  AgRg  no  REsp 
1.092.289/MG, Relª. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 
TURMA, DJe 25.5.11).”

Logo, ratifico a liminar de fls. 161/162, por estar a decisão agravada em de-

sarmonia com o entendimento acima apresentado e adotado por este relator. 

Por essas razões, PROVEJO PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRU-
MENTO apenas para afastar a incidência das astreintes impostas na interlocutória 
impugnada, mantendo a determinação de apresentação de cópia da avença firmada 
entre os litigantes.

É como voto.  

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Leandro dos Santos. 
Participaram do julgamento, além deste relator (com jurisdição limitada), o Exmº. Dr. Ri-
cardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria de Fá-
tima Moraes Bezerra Cavalcanti) e o Exmo. Des. Leandro dos Santos.

Presente  à  sessão  Dr.  Amadeu  Lopes  Ferreira,  Promotor  de  Justiça 
convocado.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pes-
soa, 07 de abril de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
  RELATOR    

J07/J04 
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