
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Agravo de Instrumento nº 2001990-47.2013.815.0000 — 8ª Vara Cível de Campina Grande.
Relator : Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques 
de Sá e Benevides.
Agravante : Telemar Norte Leste S/A.
Advogado : Wilson Sales Belchior
Agravado : Valdeci Nogueira das Neves Barbosa.
Advogado : Érico de Lima Nóbrega.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  —  EFEITO  SUSPENSIVO  — 
PRELIMINAR  DE  NÃO  CONHECIMENTO  DO  RECURSO  — 
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE — REJEIÇÃO — DECISÃO QUE 
NÃO  ACOLHEU  IMPUGNAÇÃO  AO  CUMPRIMENTO  DE 
SENTENÇA — DETALHAMENTO  DAS  LIGAÇÕES  NA FATURA 
TELEFÔNICA  —  DESCUMPRIMENTO  —  ASTREINTES  — 
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE — REDUÇÃO DO VALOR DA 
MULTA EXECUTADA — POSSIBILIDADE — DESPROVIMENTO.

—  A quantia fixada a título de multa por descumprimento da determinação  
judicial é razoável e incapaz de resultar em prejuízos à empresa promovida, 
razão pela qual não há como reconhecer a presença do fumus boni iuris.

—   A 1ª  Turma, em decisão unânime, assentou que: a "(...)  função das astreintes é  
vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer,  
incidindo a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância" (REsp nº 699.495/RS,  
Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 05.09.05).

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima 
identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de 
Justiça da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no mérito,  negar provimento ao 
recurso.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  pedido  de  efeito  suspensivo, 
interposto pela Telemar Norte Leste S/A, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível 
de Campina Grande, nos autos da Ação Cominatória em fase de cumprimento de sentença, proposta 
por Valdeci Nogueira das Neves Barbosa.

O magistrado a quo (fls. 230/231v - vol. II) não acolheu a impugnação ao 
cumprimento  de  sentença,  reconhecendo  como  devido  o  valor  das  astreintes  informado  nos 
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cálculos, por entender que a ora agravante insistiu em não proceder ao detalhamento das faturas, 
conforme decisão judicial.

Nas razões recursais (fls. 02/14), a agravante requer a concessão do efeito 
suspensivo ao presente agravo de instrumento, alegando que há excesso de execução, uma vez que 
informou ao agravado a impossibilidade do cumprimento da obrigação, bem como trouxe a solução 
para o problema, que, no entanto, não foi aceita pelo promovido, por ser muito mais vantajoso a 
multa aplicada de que o cumprimento da obrigação imposta.

Indeferimento do pedido liminar, fls. 242/245.

Às  fls.  251259,  foi  apresentado  pedido  de  reconsideração,  que  restou 
indeferido, fls. 262/263.

Informações, fls. 267/268

Às. fls. 270/277, a parte agravada apresentou as contrarrazões, suscitando, 
preliminarmente, o não conhecimento do agravo de instrumento, ante a irregularidade formal por 
violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A douta procuradoria de justiça, fls. 279/281 opinou pelo conhecimento e 
desprovimento  do  recurso,  para  que  a  decisão  objurgada  seja  mantida  sem qualquer  reparo  ou 
censura.

  
É o relatório. 

Voto.

Preliminar de não conhecimento do recurso.

De  início,  da  análise  do  agravo  de  instrumento  cumpre  esclarecer  que 
preenche  todos  os  requisitos  de  admissibilidade,  dentre  os  quais,  o  da  regularidade  formal, 
inexistindo fato impeditivo do direito recursal, noticiado nas contrarrazões. Efetivamente, as razões 
recursais  desafiam o que restou decidido na decisão agravada,  sendo inequívoco que o recurso 
obedece o princípio da dialeticidade.

Assim, não deve prosperar a preliminar de não conhecimento do recurso 
suscitada pela parte agravada.

Pois bem.

A demanda teve início com a propositura de ação cominatória com pedido 
de antecipação de tutela contra a Telemar, para que os pulsos, além da franquia, fossem detalhados 
nas contas telefônicas da promovente. 

O recurso de apelação interposto pela parte autora foi julgado procedente, 
para,  reformando a decisão de primeiro grau,  determinar  que a  empresa promovida procedesse 
imediatamente  à  discriminação  mensal  das  faturas  da  conta  telefônica  da  autora/agravada, 
especificando cada ligação, número discado, duração da chamada, valor cobrado, ou seja, todas as 
informações devidas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
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Em decorrência do não cumprimento da determinação judicial (discriminar 
os  pulsos  excedentes  na  conta),  a  promovente  requereu  a  execução  da  multa  mensal  fixada, 
totalizando o montante de 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). 

Diante disso, a promovida ingressou com execução de pré-executividade, 
por ser indispensável a intimação pessoal da parte vencida para cumprimento da obrigação de fazer, 
sendo esta tese acolhida pelo magistrado a quo e confirmada pelo Tribunal. 

A  posteriori, a  empresa  agravante  peticionou  nos  autos  informando  a 
impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta, por culpa exclusiva da parte autora, que 
possuía um plano incompatível com o serviço requerido,  tendo em vista que o plano até então 
escolhido não dava possibilidade aquela empresa ativar o serviço BETBIL no terminal.

O magistrado não acolheu a tese da impugnante, reconhecendo como devido 
o valor das astreintes informado nos cálculos, por entender que a empresa de Telefonia insistiu em 
não proceder ao detalhamento das faturas, conforme decisão judicial.

Irresignada, requer a agravante a concessão do efeito suspensivo ao presente 
agravo, alegando que o não cumprimento da obrigação de fazer ocorreu por desinteresse da parte 
autora de ver cumprida a obrigação, por ser mais vantajoso a fixação da multa no valor de R$ 
6.000,00 (seis mil reais) pelo descumprimento.

Entretanto, o pleito da agravante não merece acolhimento.

No presente caso, a parte agravante descumpriu de forma imotivada a 
decisão  judicial, que  determinou  a  discriminação  mensal  das  faturas  da  conta  telefônica  da 
autora/agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia.

Desse descumprimento a promovente requereu a execução da multa mensal 
fixada, totalizando o montante de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) — termo inicial da 
multa  04/05/2012 e  final  04/10/2013.  Contudo,  o  magistrado sob  o  fundamento  de  restaurar  o 
equilíbrio processual reduziu a multa para o correspondente a R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Verifica-se,  portanto,  que a referida quantia,  fixada a título de multa por 
descumprimento da determinação judicial, é razoável, e incapaz de resultar em prejuízos à empresa 
promovida, razão  pela  qual  não  há  como  reconhecer  a  presença  do  fumus  boni  iuris.  O 
entendimento jurisprudencial é nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  POPULAR.  PLACAS 
INSTALADAS  EM  OBRAS  PÚBLICAS  CONTENDO  SÍMBOLO  DE  CAMPANHA 
POLÍTICA. REMOÇÃO.  ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COMINAÇÃO DE MULTA 
DIÁRIA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCIDÊNCIA DO MEIO DE 
COERÇÃO.  ART.  461,  §  4,  DO  CPC.  MULTA  COMINADA  EM  DECISÃO 
INTERLOCUTÓRIA.  EXECUÇÃO.  CUSTAS  JUDICIAIS.  ISENÇÃO. 
DIVERGÊNCIA INDEMONSTRADA.  1.  A tutela  antecipada  efetiva-se  via  execução 
provisória,  que  hodiernamente  se  processa  como definitiva  (art.  475-O,  do  CPC).  2.  A 
execução  de  multa  diária  (astreintes)  por  descumprimento  de  obrigação  de  fazer, 
fixada em liminar concedida em Ação Popular, pode ser realizada nos próprios autos, 
por isso que não carece do trânsito em julgado da sentença final condenatória. 3.  É 
que a decisão interlocutória, que fixa multa diária por descumprimento de obrigação 
de fazer, é título executivo hábil para a execução definitiva. Precedentes do STJ: AgRg 
no REsp 1116800/RS, TERCEIRA TURMA, DJe 25/09/2009; AgRg no REsp 724.160/RJ, 

03



TERCEIRA TURMA,  DJ  01/02/2008   e  REsp  885.737/SE,  PRIMEIRA TURMA,  DJ 
12/04/2007. 4. É cediço que a função multa diária (astreintes) é vencer a obstinação do 
devedor ao cumprimento da obrigação de fazer (fungível ou infungível) ou entregar 
coisa, incidindo a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância. Precedentes do 
STJ: AgRg  no  Ag  1025234/SP,  DJ  de  11/09/2008;  AgRg  no  Ag  1040411/RS,  DJ  de 
19/12/2008; REsp 1067211/RS, DJ de 23/10/2008; REsp 973.647/RS, DJ de 29.10.2007; 
REsp 689.038/RJ, DJ de 03.08.2007: REsp 719.344/PE, DJ de 05.12.2006; e REsp 869.106/
RS, DJ de 30.11.2006. 5. A 1ª Turma, em decisão unânime, assentou que: a "(...) função 
das astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação de fazer 
ou de não fazer, incidindo a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância" 
(REsp nº 699.495/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 05.09.05), é possível sua execução de 
imediato, sem que tal se configure infringência ao artigo 475-N, do então vigente Código de 
Processo Civil" (REsp 885737/SE, PRIMEIRA TURMA, DJ 12/04/2007). 6. O autor da 
Ação Popular goza do benefício de isenção de custas, a teor do que dispõe o 5º, LXXIII, da 
Constituição  Federal. 7. In casu, trata-se ação de execução ajuizada por autor popular, 
objetivando o recebimento  de multa  diária  (astreintes),  fixada na  liminar deferida 
initio  litis,  ante  descumprimento  do provimento  judicial. 8.  A admissão  do Recurso 
Especial pela alínea "c" exige a comprovação do dissídio na forma prevista pelo RISTJ, 
com  a  demonstração  das  circunstâncias  que  assemelham  os  casos  confrontados,  não 
bastando, para tanto, a simples transcrição das ementas dos paradigmas. Precedente desta 
Corte:  AgRg  nos  EREsp  554.402/RS,  CORTE ESPECIAL,  DJ  01.08.2006.  9.  Recurso 
Especial provido. (REsp 1098028 / SP RECURSO ESPECIAL 2008/0238774-0. Ministro 
LUIZ FUX (1122). T1 - PRIMEIRA TURMA. DJe 02/03/2010).

Por tais razões, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso, e, no 
mérito, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É como voto.

Presidiu a Sessão a  Exma.  Sra.  Desª.  Maria  das  Graças Morais  Guedes. 
Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (relator), Juiz convocado para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, a Exma. Desª Maria das Graças Morais 
Guedes, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Marcos  Vilar  Souta  Maior,  Procurador  de 
Justiça.

João Pessoa, 19 de agosto de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado

           Relator
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