
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Agravo de Instrumento nº. 2012646-29.2014.815.0000 — 4ª Vara de Santa Rita
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Agravante : Banco Itaucard S/A
Advogado : Celso Marcon
Agravado : Zenóbia Maria da Silva
Advogado : Américo Gomes de Almeida

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRA-
TO  E  CONSIGNAÇÃO  EM  PAGAMENTO.  DETERMINAÇÃO 
PARA JUNTADA DE CÓPIA DO CONTRATO FIRMADO. ALEGA-
ÇÃO DE PRAZO EXÍGUO. MULTA DIÁRIA. VALOR. IRRESIGNA-
ÇÃO.  PRAZO  E  ASTREINTES  ARBITRADOS  DENTRO  DOS 
PARÂMETROS NORMAIS. DESNECESSIDADE DE MINORAÇÃO. 
EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.  MÉRITO.  MANUTENÇÃO. 
DESPROVIMENTO.

— Não há óbice algum quanto ao prazo de 05 (cinco) dias e à fixação da multa coercitiva 
nos exatos parâmetros, em caso de descumprimento da decisão, arbitrada em R$ 200,00 
(duzentos reais) por dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que 
esta  tem natureza  coercitiva  e  sua  finalidade  é  obrigar  a  parte  a  cumprir  a  obrigação 
imposta judicialmente,  daí  porque não há que se falar  em afronta à  razoabilidade e/ou 
proporcionalidade na fixação da mesma. 

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  antes 
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça do 
Estado, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Agravo  de  Instrumento com  pedido  de  atribuição  de  efeito 
suspensivo interposto pelo Banco Itaucard S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara de 
Santa Rita (fl.  11) que, nos autos da Ação Revisional c/c Consignação em Pagamento, movida por 
Zenóbia Maria da Silva,  em face do agravante, determinou que o banco demandado junte aos autos 
cópia do contrato firmado com a autora, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de multa diária 
fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o banco agravou da decisão interlocutória, alegando que o valor 
arbitrado a título de multa diária deve ser reduzido, por se afigurar excessivo, devendo se observar os 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.  No mérito,  requer a reforma da decisão guerreada, 
procedendo em definitivo o afastamento da multa imposta ao agravante, ou se assim não entender este 
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Juízo, que aquela seja minorada.

Às fls. 339/340, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões à fl. 346.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo 
desprovimento do recurso (fls. 349/352).

É o relatório. VOTO.

Insurge-se  o  agravante  unicamente  em  face  das  astreintes  fixadas  pelo 
magistrado  a quo  na decisão que determinou ao banco demandado a juntada aos autos de cópia do 
contrato firmado com a autora, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de multa diária fixada em 
R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ora, o contrato solicitado em juízo é considerado documento comum às partes, 
com previsão legal no art. 844, inc. II, do CPC. Ademais, o banco é detentor do documento em tela, 
sendo dever do agravante manter sob sua guarda a documentação pertinente aos contratos firmados, 
extratos de cartão de crédito ou qualquer demonstrativo de operações financeiras realizadas por seus 
clientes. 

Assim, não há óbice algum quanto ao prazo de 05 (cinco) dias e à fixação da 
multa coercitiva nos exatos parâmetros, em caso de descumprimento da decisão, arbitrada em R$ 200,00 
(duzentos reais) por dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que esta tem 
natureza coercitiva e sua finalidade é obrigar a parte a cumprir a obrigação imposta judicialmente, daí 
porque não há que se falar em afronta à razoabilidade e/ou proporcionalidade na fixação da mesma. 

Com efeito,  o  valor arbitrado condiz com as peculiaridades da causa e não 
afronta a natureza jurídica das astreintes.

Assim, não vislumbro o requisito do fumus boni iuris em favor do agravante,  
porquanto,  não  há  prova  bastante  para  desconstituir  a  verossimilhança  do  direito  do 
promovente/agravado. Da mesma forma, não se configura o requisito do periculum in mora. 

Isso posto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides. 
Participaram do julgamento o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Dr. João Batista 
Barbosa, juiz convocado para composição de quorum, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento o Dr. Doriel Veloso Gouveia, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 16 de abril de 2015.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                  RELATOR
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Agravo de Instrumento nº. 2012646-29.2014.815.0000 — 4ª Vara de Santa Rita

RELATÓRIO

Cuida-se de  Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito 
suspensivo interposto pelo Banco Itaucard S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara 
de Santa Rita (fl. 11) que, nos autos da Ação Revisional c/c Consignação em Pagamento, movida 
por Zenóbia Maria da Silva, em face do agravante, determinou que o banco demandado junte aos 
autos cópia do contrato firmado com a autora, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de 
multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o banco agravou da decisão interlocutória, alegando que o valor 
arbitrado a título de multa diária deve ser reduzido, por se afigurar excessivo, devendo se observar 
os  princípios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade.  No  mérito,  requer  a  reforma  da  decisão 
guerreada, procedendo em definitivo o afastamento da multa imposta ao agravante, ou se assim não 
entender este Juízo, que aquela seja minorada.

Às fls. 339/340, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões à fl. 346.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo 
desprovimento do recurso (fls. 349/352).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

João Pessoa, 26 de março de 2015. 

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR
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