
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Agravo de Instrumento nº 22008839-98.2014.815.0000
Relator : Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques e 
Sá e Benevides.
Agravante : Liderprime Administradora de Cartões de Crédito Ltda
Advogados : Ricardo Malachias Ciconelo.
Agravado : Talita Carvalho Mendes.
Procurador : Fabio Almeida de Almeida

Vistos, etc.,

Às fls.   150/151, a agravante postula a reconsideração da decisão liminar de 
fls. 138/140, reiterando, em suma, os argumentos já expostos na petição inicial do presente recurso, 
no sentido de que “é flagrante o risco de lesão grave e de difícil reparação que corre a Agravante 
caso seja mantida a decisão agravada, acarretando manifesto prejuízo com a aplicação da multa 
por descumprimento, a qual possui valor excessivo”.

Entendemos, contudo, que a pretensão não merece acolhida pelos mesmos 
argumentos já ilustrados na decisão liminar, os quais, pela pertinência com a matéria invocada na 
presente ocasião, e para evitar desnecessária tautologia, passamos a reiterar, in verbis: 

“A  administradora  demandada  inseriu  o  nome  da  promovente  nos  cadastros  de 
inadimplentes, em razão do débito de dois contratos distintos. Contudo, afirma a autora que 
buscou  solucionar  a  sua  dívida  junto  a  promovida,  logrando  êxito  em  apenas  um dos 
contratos,  pois  o  segundo  não  foi  encontrado  no  sistema,  fato  que  impossibilitou  o 
pagamento pela via administrativa. 

Desse modo, buscando solucionar seu problema a promovente interpôs a presente ação, para 
na tutela antecipada consignar o pagamento devido e ver seu nome excluído dos cadastros 
de inadimplentes, haja vista a necessidade de efetuar um contrato de abertura de crédito 
universitário.  Assim,  a  decisão  combatida  se  respaldou  em  elementos  suficientes 
consistentes  na  existência  de  perigo  da  demora  e  na  plausibilidade  da  tese  jurídica 
levantada.

 Com vistas  a  resguardar  o  direito  do  consumidor,  o  magistrado  de  1º  grau  deferiu  a 
antecipação de tutela pleiteada, para determinar a exclusão imediata do nome do requerente 
do cadastro de inadimplentes junto aos órgãos de proteção ao crédito, até que se alcance, em 
definitivo, o deslinde da querela, concedendo ao réu o prazo de 05 (cinco dias) para dar 
cumprimento a  esta decisão, sob pena de multa diária  de R$ 500,00 (quinhentos reais), 
limitadas ao valor correspondente ao valor da causa (R$10.000,00 -dez mil reais). 

Pois bem. Em virtude da referida decisão a empresa demandada interpôs o presente agravo 
se insurgindo em face do valor da multa arbitrada em caso de descumprimento e do prazo 
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estabelecido para retirada do nome dos cadastros de inadimplentes. 

Não vejo 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$  500,00 
(quinhentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$10.000,00 (dez 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  vislumbro  nenhuma  afronta  à 
razoabilidade  na  fixação  da  mesma.  Com  efeito,  o  valor  arbitrado  condiz  com  as 
peculiaridades da causa e não afronta a natureza jurídica das astreintes.”.

Assim,  à  vista  de  tais  considerações,  INDEFIRO  O  PEDIDO  DE 
RECONSIDERAÇÃO. 

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 04 de setembro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado

Relator
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