
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO  
Agravo de Instrumento nº 2004766-83.2014.815.0000
Origem : 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Agravante :  Itaú Unibanco S/A, nova denominação do UNIBANCO – União dos  

  Bancos Brasileiros S/A
Advogado : Wilson Sales Belchior
Agravada : Teófanes de Albuquerque Viana
Advogado : Tânio Abílio de A. Viana

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. AÇÃO  DA
COBRANÇA.  PLANO  ECONÔMICO.
APRESENTAÇÃO  DA  CÓPIA  DOS  EXTRATOS
BANCÁRIOS.  DEFERIMENTO  EM  PRIMEIRO
GRAU.  APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA.
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 461, § 4º
E  §  5º,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
RAZOABILIDADE  DO  VALOR  ATRIBUÍDO.
FIXAÇÃO  DE  TETO  LIMITANDO  O  QUANTUM.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 

- O art. 461, § 4º e § 5º, do Código de Processo Civil,
prevê a aplicação de multa coercitiva na hipótese de
eventual descumprimento de obrigação de fazer ou
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não fazer.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover parcialmente o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  com
pedido de efeito suspensivo, fls.  02/17, interposto pelo  Itaú Unibanco S/A, nova
denominação do UNIBANCO - União dos Bancos Brasileiros S/A contra decisão, fl.
231, proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
que,  nos  moldes  da  Ação de Cobrança  manejada  por  Teófanes de  Albuquerque
Viana, decidiu nos seguintes termos:

Arbitro os honorários de execução em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação. 
Determino  a  requisição  dos  extratos  para  fins  de
possibilitar  que a parte  autora elabora seu cálculo,
devendo o Banco réu apresentar os extratos no prazo
de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária que fixo
em R$ 200,00 (duzentos reais). Essa intimação deverá
ser  pessoal  para  que  o  Banco  não  alegue
desconhecimento.

Em suas razões, o recorrente pugna pela concessão
do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão acima transcrita,  sob a
alegação de ser afastada a aplicação da multa diária arbitrada ou a diminuição do
seu valor. 

Agravo de Instrumento nº 2004766-83.2014.815.0000                                                                                                                                                                   2



Pedido liminar indeferido, fls. 240/244.

Informações prestadas pelo Juiz a quo, fl. 250.

Contrarrazões ofertadas pelo agravado, fls. 252/254,
pugnando  pelo  desprovimento  do  agravo  para  que  seja  mantida  a  decisão  de
primeiro grau.

A  Procuradoria de Justiça,  através  da  Dra.  Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, não se manifestou quanto ao mérito, fls. 259/260.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Do  cotejo  da  decisão  agravada,  percebe-se  que  o
Magistrado de primeiro grau, nos moldes da Ação de Cobrança, deferiu a concessão
da  tutela  antecipada  pretendida  pelo  autor,  ora  agravado,  para  determinar  a
requisição  dos  extratos  para  fins  de  possibilitar  que  a  parte  autora  elabora  seu
cálculo, devendo o Banco réu apresentar os extratos no prazo de 30 (trinta) dias, sob
pena  de  multa  diária  que  fixo  em  R$  200,00  (duzentos  reais),  em  caso  de
descumprimento da ordem judicial.

Contra  essa  decisão,  o  agravante  interpôs  recurso,
insurgindo-se, tão somente, acerca da multa diária estabelecida em primeiro grau,
por entender que esta fere o princípio da proporcionalidade, requerendo, assim, que,
diante de sua exorbitância, ela seja afastada ou, ao menos, minorada.

Pois bem.
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Como cediço,  o art.  461, § 4º e  §  5º,  do Código de
Processo  Civil,  prevê  a  aplicação  de  multa  pelo  eventual  descumprimento  de
obrigação  de  fazer  ou  não  fazer  na  hipótese  de  eventual  descumprimento  de
obrigação de fazer ou não fazer, conforme se depreende: 

Art.  461.  Na  ação  que  tenha  por  objeto  o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o
juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se
procedente  o  pedido  determinará  providência  que
assegurem  o  resultado  prático  equivalente  ao  do
adimplemento.
(…)
§ 4º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior
ou  na  sentença,  impor  multa  diária  ao  réu,
independentemente  de  pedido  do  autor,  se  for
suficiente ou compatível  com a obrigação,  fixando-
lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito.
§  5º  –  Para  a  efetivação  da  tutela  específica  ou  a
obtenção do resultado prático equivalente, poderá o
juiz,  de  ofício  ou  a  requerimento,  determinar  as
medidas  necessárias,  tais  como  a  imposição  de
multa  por  tempo  de  atraso,  busca  e  apreensão,
remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e
impedimentos de atividade nociva, se necessário com
requisição de força policial - negritei.

Por conseguinte, tendo em vista a expressa disposição
legal, pode ser atribuída pena pecuniária diária para o caso de descumprimento da
determinação judicial, pois seu objetivo é compensar eventual lesão que a parte possa
sofrer em função de sua inobservância.
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Por  outro  lado,  atentando-se  ao  princípio  da
razoabilidade, a multa não pode ser causa de enriquecimento ilícito da parte por ela
beneficiada. A respeito do tema, calha transcrever 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, 1.996, p. 47). 

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO -  OBRIGAÇÃO DE
FAZER  -  MULTA  DIÁRIA  -  VALOR  -
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE  -
VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. -
A  multa  estabelecida  para  o  descumprimento  de
obrigação de fazer deve obedecer aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e ser compatível
com  a  obrigação  determinada,  sob  pena  de
constituir  fonte  de  enriquecimento  sem  causa.
(TJMG,  AI  n.  1.0024.08.996223-7/001,  9ª  Câmara
Cível,  Rel.  Des.  Pedro  Bernardes,  J.  09-09-2008)  –
destaquei.

Na  hipótese  em  apreço,  considerando  o  prazo
estabelecido e o porte da empresa agravante, considero razoável e proporcional o
valor  arbitrado  a  título  de  multa  coercitiva,  desde que haja  a  estipulação  de  um
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limite, o qual fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Outrossim, o prazo de 30 (trinta) dias concedido para
cumprimento da ordem exibitória, também parece-me suficiente, máxime porque os
recorrentes não indicaram em o porquê das dificuldades para atendimento dentro
desse lapso temporal, nem declinaram previsão de qual seria o interregno suficiente,
para tanto. 

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO, apenas para limitar a multa diária arbitrada ao teto
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como VOTO.

Presidiu  o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho.  Participaram os Desembargadores  Gustavo Leite
Urquiza (Juiz convocado para substituir o Desembargador  Frederico Martinho da
Nóbrega  Coutinho  (Relator),  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Desembargador João Alves da Silva) e Alexandre Targino Gomes Falcão
(Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira).

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

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado

                   Relator
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