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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  REVISIONAL 
C/C  EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.  APLICAÇÃO  DE 
MULTA.  IMPOSSIBILIDADE.  PRESUNÇÃO  DE 
VERACIDADE  OU  DETERMINAÇÃO  DE  BUSCA  E 
APREENSÃO  DO  ELEMENTO  DE  CONVICÇÃO. 
ENTENDIMENTO  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE 
JUSTIÇA.  INCIDÊNCIA  DO  ART.  557,  §1º-A,  DO 
CPC. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DA SÚPLICA.

-  “Não  cabe  aplicação  de  multa  em  caso  de  

descumprimento  de  ordem incidental  de  exibição  de  

documento ou coisa prevista nos arts.  355 a 363 do  

CPC,  porquanto  já  preveem  especificamente  tais  

dispositivos legais a presunção ficta em caso de recusa  

considerada ilegítima.

2.-  Extensão  do  entendimento  contido  na  Súmula  

STJ/372 às determinações incidentais de exibição de  

documento  no  processo,  casos  em  que  deverá  ser  

observada a regra prevista no art. 359 do CPC.

3.- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg  no  REsp  1284422/SP,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 05/11/2012).



V I S T O S

Cuida-se  de  Agravo  de  Instrumento,  com  pedido  de  efeito 

suspensivo, interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão do Juízo de Direito 

da 2ª Vara da Comarca de Mamanguape (fls.  39/40),  que, em Ação de Revisão 

Contratual  proposta  pela  autora,  ora  recorrida,  inverteu  o  ônus  probatório  e 

determinou à instituição financeira a exibição do contrato de financiamento objeto da

lide e do demonstrativo atualizado do débito imputado à demandante, no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Em suas razões (fls. 02/011), o recorrente alega a impossibilidade 

da imputação de astreintes no caso. Subsidiariamente, requer a minoração do valor 

arbitrado, por entender desproporcional. 

Fez pedido liminar.

Efeito suspensivo concedido às fls. 186/187 verso.

Contrarrazões não ofertadas, conforme certidão de fls. 264.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público entendeu não ser o 

caso de pronunciamento – fls. 266/267.

É o relatório. DECIDO.

Mantenho-me  fiel  a  posição  esposada  por  ocasião  da 
apreciação  do  pedido  liminar.  Por  isso,  permito-me  reproduzir  o  que  fora 
afirmado naquela oportunidade  pelo Desembargador José Ricardo Porto, eis 
que suficiente ao caso. 

“Nos  precisos  termos  do  art.  558  do  Código  de  

Processo  Civil,  para  que  se  dê  efeito  suspensivo  à  

decisão  impugnada,  torna-se  necessária  a  



comprovação  da  “relevância  do  fundamento  

esposado”,  bem como “a possibilidade da ocorrência  

de lesão irreparável ao direito perseguido”.

Partindo de um exame de cognição sumária,  próprio  

das medidas de urgência, no tocante ao sobrestamento  

da multa diária, tenho que a determinação impugnada,  

de fato,  aparenta ir  de encontro ao entendimento do  

Superior  Tribunal  de  Justiça,  que  é  no  sentido  da  

impossibilidade  de  fixação  de  astreintes  em  pedido  

exibitório incidental, devendo-se aplicar, na realidade, a  

presunção  constante  no  artigo  359  do  Código  de  

Processo Civil.

A propósito, trago precedentes acerca do tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO 

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO 

ESPECIAL.  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS 

(EXTRATOS). OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. MULTA  

COMINATÓRIA.

1.  Em  homenagem  aos  princípios  da  economia  

processual  e  da  fungibilidade,  devem  ser  recebidos  

como agravo regimental  os  embargos de declaração  

que contenham exclusivo intuito infringente.

2.  Segundo  a  jurisprudência  do  STJ,  na  ação  de  

exibição  de  documentos  não  cabe  aplicar  multa  

cominatória (Súmula 372). Esse 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.



3.  Embargos  de  declaração  recebidos  como  agravo  

regimental, ao qual se nega provimento.

(EDcl  no  AREsp 620.448/DF,  Rel.  Ministra  MARIA  

ISABEL GALLOTTI,  QUARTA TURMA,  julgado  em 

05/02/2015, DJe 13/02/2015)

“AGRAVO  REGIMENTAL.  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE 

CONTRATOS.  FASE  DE  CUMPRIMENTO  DE 

SENTENÇA.  ORDEM INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. MULTA. NÃO CABIMENTO.

1.-  Não  cabe  aplicação  de  multa  em  caso  de  

descumprimento  de  ordem incidental  de  exibição  de  

documento ou coisa prevista nos arts.  355 a 363 do  

CPC,  porquanto  já  preveem  especificamente  tais  

dispositivos legais a presunção ficta em caso de recusa  

considerada ilegítima.

2.-  Extensão  do  entendimento  contido  na  Súmula  

STJ/372 às determinações incidentais de exibição de  

documento  no  processo,  casos  em  que  deverá  ser  

observada a regra prevista no art. 359 do CPC.

3.- Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no REsp 1284422/SP,  Rel.  Ministro  SIDNEI  

BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012,  

DJe 05/11/2012).

Dessa forma, prima facie,  entendo presentes tanto a  

fumaça do bom direito (face o possível descabimento  

da  medida  ora  questionada),  quanto  o  periculum  in  

mora  (considerando  uma  penalização  pecuniária  

indevida),  necessários  ao  deferimento  da  medida  

perseguida.” (fls. 186/187 verso)



Por  todo  o  exposto,  monocraticamente,  com  base  em 

entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  DOU PROVIMENTO  ao  presente 

Agravo de Instrumento, para afastar a aplicação da multa imposta.

P.I.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 08 de abril de 2015.

Drª Vanda Elizabeth Marinho
            RELATORA
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