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ACÓRDÃO
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APELAÇÃO.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA.  PRELIMINAR  SUSCITADA  EM 
CONTRARRAZÕES.  EXTEMPORANEIDADE  DO 
RECURSO.  APELATÓRIO  INTERPOSTO  NO 
PRAZO DE QUINZE DIAS.   REJEIÇÃO.  MÉRITO. 
REABERTURA  DE  CONTA  BANCÁRIA  DE 
ESTRANGEIRO.  PRETENSÃO  ACOLHIDA. 
DETERMINAÇÃO  ESTABELECIDA  COM 
IMPOSIÇÃO  DE  MULTA  COMINATÓRIA  EM 
CASO  DE  DESRESPEITO  AO  RESPECTIVO 
COMANDO.  EXORBITÂNCIA NA FIXAÇÃO DAS 
ASTREINTES.  OBSERVÂNCIA AO  ART.  537,  DO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL. 
PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO. 
DESPROVIMENTO.
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-  Considera-se tempestiva a apelação interposta  no 
prazo legal  de 15 (quinze) dias,  nos termos do art. 
508, do Código de Processo Civil.

-  É  plenamente  cabível  a  aplicação  de  pena 
pecuniária  diária  ao  caso  de  descumprimento  da 
determinação judicial, pois seu objetivo é compensar 
eventual lesão que a parte possa sofrer em função de 
sua inobservância.

- Restando compatível com a obrigação determinada, 
o valor fixado a título de multa estabelecida para o 
descumprimento de ordem judicial, a manutenção do 
seu valor, é medida que se impõe.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes 

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e desprover o recurso.

Trata-se  de  APELAÇÃO, fls.  60/64,  interposta  por 
Banco Itaú S/A, em combate a decisão de fls. 55/57, proferida pela Juíza de Direito da 
4ª Vara Regional de Mangabeira da Comarca da Capital que, nos moldes da  Ação 
Ordinária de Obrigação de Fazer manejada por Luís Felipe dos Santos Alcobia, 
decidiu nestes termos:

ISTO  POSTO,  julgo  procedente  o  pedido, para 
determinar que o réu restabeleça a conta corrente em 
nome  do  autor  nº  06943-2  ou,  havendo 
impossibilidade técnica por já estarem sendo usados 
os mesmos dados técnicos por outro cliente, efetuar a 
abertura de nova conta corrente, sob pena de multa 
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diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), extinguindo o processo 
nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC.

Em suas  razões,  o  recorrente  limita-se  a  rebater  a 
multa diária arbitrada,  almejando a diminuição do seu valor,  por não atender ao 
preceito da razoabilidade. 

Contrarrazões, fls. 71/74, suscitando a preliminar de 
intempestividade recursal. No mérito, pugna pela aplicação de multa cominatória, 
nos moldes do comando suso, haja vista observada a proporcionalidade da quantia. 
Pleiteia, em arremate, o desprovimento do reclamo.

A  Procuradoria  de  Justiça,  pela  Dra.  Vanina 
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, não opinou no mérito, fls. 78/80. 

É o RELATÓRIO.

VOTO

Luís Filipe dos Santos Alcobia ajuizou a presente 
contra o Banco Itaú S/A, alegando que foi casado com Ana Lúcia da Silva Alcobia, 
por um ano e sete meses, tendo esta falecido em 04 de março de 2014, fls. 11 e 12. Em 
sequência, postulou perante a Universidade Federal da Paraíba o direito de receber a 
respectiva pensão, benefício este publicado através da Portaria GR/PROGEP nº 340. 
No entanto,  para receber a remuneração correlata,  precisaria abrir  uma conta de 
titularidade  própria,  mantida  em  instituição  bancária  no  país.  Assim  procedeu 
perante o Banco Itaú S/A, abrindo conta sob o nº 1449/06943-2, outrora cancelada, 
sob o argumento de não possuir  o RNE – Registro Geral  de Estrangeiro.  Assim, 
buscou solução no Judiciário, para, liminar e meritoriamente, obter a reabertura de 
conta em seu nome, logrando êxito em seu intento, consoante se colhe das fls. 55/57.

 
Ao acolher  a  pretensão autoral,  a  Juíza  de Direito 
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ordenou  a  abertura  de  nova  conta,  sob  pena  de  multa  diária,  dando  ensejo  a 
interposição do  apelatório  do  Banco Itaú S/A,  ao  argumento  de  exorbitância  na 
fixação das astreintes.  

Pois  bem.  Inicio  por  refutar  a  preliminar  de 
intempestividade declinada pelo recorrido em sede de contrarrazões.

Com efeito, ao compulsar os autos, infere-se que a 
intimação para sentença se deu em 09 de outubro de 2014, fl. 69. Excluído o dia do 
começo e contados quinze dias para diante, à luz do art. 508, do Código de Processo 
Civil aplicado à época, o prazo findaria em 24 de outubro de 2014, justamente a data 
protocolada à fl. 60. Portanto, não há de se falar em extemporaneidade da apelação.

Destarte, rejeito a preliminar. 

No  mérito, ao  determinar  a  abertura  da  conta 
perseguida, fixou-se multa cominatória arbitrada entre R$ 200,00 (duzentos reais) a 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Andou bem a magistrada, não existindo motivo para 
reforma da sentença neste ponto.

A  respeito,  a  legislação  de  regência  faculta  ao 
magistrado a aplicação da multa como forma inibitória, isto é, coagindo o devedor a 
cumprir a obrigação na forma específica, nos termos do art. 537, do Novo Código de 
Processo Civil, conforme se colhe do dispositivo legal abaixo colacionado:

Art.  537.  A multa  independe  de  requerimento  da 
parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, 
em tutela provisória ou na sentença,  ou na fase de 
execução, desde que seja suficiente e compatível com 
a obrigação e que se determine prazo razoável para 
cumprimento do preceito.
§  1º  O  juiz  poderá,  de  ofício  ou  a  requerimento, 
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modificar  o  valor  ou  a  periodicidade  da  multa 
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II  -  o  obrigado  demonstrou  cumprimento  parcial 
superveniente  da  obrigação  ou  justa  causa  para  o 
descumprimento.
§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.
§  3º  A  decisão  que  fixa  a  multa  é  passível  de 
cumprimento provisório, devendo ser depositada em 
juízo,  permitido  o  levantamento  do  valor  após  o 
trânsito  em  julgado  da  sentença  favorável  à  parte. 
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).
§  4º  A multa  será  devida  desde  o  dia  em  que  se 
configurar o descumprimento da decisão e  incidirá 
enquanto  não  for  cumprida  a  decisão  que  a  tiver 
cominado.
§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, 
ao cumprimento de sentença que reconheça deveres 
de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

Desse modo, em se cuidando de instituição bancária 
da envergadura da apelante, considero razoável e proporcional o valor arbitrado a 
título de multa coercitiva, não se fazendo necessária a sua redução.

Nesse  caminhar,  a  doutrina  de  Sálvio  Figueiredo 
Teixeira: 

A multa é medida de coerção indireta imposta com o 
objetivo  de  convencer  o  demandado  a  cumprir 
espontaneamente  a  obrigação.  Não  tem  finalidade 
compensatória, de sorte que, ao descumprimento da 
obrigação,  é  ela  devida  independentemente  da 
existência,  ou não, de algum dano (In.  Reforma do 
CPC, São Paulo: Ed. Saraiva, 1996, p. 47). 
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Em  acepção  semelhante,  segue  elucidativo  aresto 
deste Tribunal de Justiça, da lavra do Desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle 
Filho, destacado na parte interessante: 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO 
ANULATÓRIA  DE  DÉBITO.  TUTELA 
ANTECIPADA CONCEDIDA.  INCONFORMISMO. 
CESSAÇÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO 
DE  FORMA IMEDIATA.  AUSÊNCIA DE  PRAZO. 
DESNECESSIDADE.  POSSIBILIDADE  DE 
CUMPRIMENTO DA MEDIDA, EM VIRTUDE DOS 
SISTEMAS DE INFOR- MÁTICA DA INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA.  MULTA  DIÁRIA.  REDUÇÃO  DO 
VALOR.  DESCABIMENTO.  QUANTUM  FIXADO 
DE  FORMA  PROPORCIONAL  E  RAZOÁVEL. 
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO. Em  face  do 
notório  prejuízo  decorrente  dos  descontos  de 
empréstimo,  aparentemente  não  realizado  pelo 
autor,  com a redução da sua renda,  considero que 
não  se  afiguram relevantes  as  alegações  do  banco 
recorrente, porquanto os descontos devem cessar de 
forma imediata, não havendo razão para a concessão 
de  prazo  de  30  dias.  Além  disso,  os  modernos 
sistemas  de  informática,  dos  quais  se  cercam  os 
bancos  para  se  fixarem  no  mercado  de  capitais, 
propiciam  o  rápido  acesso  aos  dados  de  seus 
clientes, permitindo direcionar ações em curto lapso 
temporal para promover a suspensão imediata dos 
descontos no contracheque do recorrido. É verdade 
que  o  juiz,  ao  entender  pela  aplicabilidade  da 
medida,  não  pode  se  descuidar  de  observar  os 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 
de modo que não seja irrisória a ponto de não coagir 
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o  réu,  nem  tão  excessiva  que  seja  inviável  seu 
cumprimento.  Como  a  multa  (astreintes)  objetiva 
assegurar  o  efetivo  cumprimento  da  tutela 
antecipada concedida, entendo que o valor fixado 
pelo  juiz  de  primeiro  grau  foi  suficiente  para 
compelir o destinatário a cumprir a determinação 
judicial,  não  havendo  que  se  falar  em  redução. 
(TJPB; AI 2011719-63.2014.815.0000; Segunda Câmara 
Especializada Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do 
Valle Filho; DJPB 02/06/2015; Pág. 13).

Por  fim,  mantenho  a  decisão  vergastada  em  sua 
inteireza,  mormente  pelo  atendimento  aos  requisitos  legais,  quais  sejam,  valor 
razoável e limite pecuniário. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR,  NO 
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes, 
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 14 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator

Apelação Cível nº 0003178-80.2014.815.2003                                                                                                                                                                            7


