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EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA  DE  ASTREINTES.  ALEGAÇÃO  DE  CONTRADIÇÃO. 
ACÓRDÃO QUE AFIRMA A NÃO POSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO ANTES 
DO  TRANSITO  EM  JULGADO  DA  AÇÃO  PRINCIPAL.  PRECEDENTES. 
INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EMBARGOS. 
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 

Não  existindo  no  Acórdão  embargado  contradição  a  ser  sanada,  rejeitam-se  os 
Aclaratórios opostos sob tal fundamento.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos 
Declaratórios  na Apelação Cível  n.°  0022910-19.2008.815.0011,  em que figuram 
como  Embargante  Waldileia  Oliveira  Farias  e  como  Embargado  o  Banco  ABN 
AMRO Real S.A.

ACORDAM os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade,  em 
rejeitar os Embargos Declaratórios.

VOTO. 

Waldileia Oliveira Farias opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão 
de f. 77/79, que desproveu à Apelação por ela manejada contra Sentença prolatada na 
Ação  de  Execução  ajuizada  em  face  do  Banco  ABN  AMRO  Real  S/A,  ao 
fundamento de que a execução de astreinte fica condicionada ao trânsito em julgado 
da decisão proferida nos autos da ação principal e, ainda, à procedência do direito 
buscado pelo seu beneficiário.

Alegou que  o  Acórdão é  contraditório  ao  considerar  que  o  objetivo  da 
multa  cominatória  (astreintes)  tem a  nítida  finalidade  de  compelir o  devedor  a 
cumprir a  obrigação e desestimulá-lo a negar-se a seu cumprimento e ao mesmo 
tempo negou a execução de  Astreinte, condicionando-a ao trânsito em julgado da 
procedência do direito pleiteado na Ação principal, embora o art. 475-O do CPC1 

1Art. 475-O. A execução provisória da sentença far-se-á, no que couber, do mesmo modo que a 
definitiva,  observadas  as  seguintes  normas: I  –  corre  por  iniciativa,  conta  e  responsabilidade  do 
exeqüente,  que  se  obriga,  se  a  sentença  for  reformada,  a  reparar  os  danos  que  o  executado  haja  
sofrido; II – fica sem efeito, sobrevindo acórdão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, 
restituindo-se  as  partes  ao  estado  anterior  e  liquidados  eventuais  prejuízos  nos  mesmos  autos,  por 
arbitramento; III – o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem alienação 
de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado dependem de caução suficiente e 
idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. 



permita a execução provisória desde que o executado apresente caução suficiente e 
idônea.

Pugnou pelo acolhimento dos presentes Embargos para que seja sanada a 
contradição apontada, modificando-se a Decisão embargada.

É o Relatório.

Conheço do Recurso, porquanto presentes os pressupostos de 
admissibilidade.

Ao contrário do que alega o Recorrente, não há contradição no julgado, 
porquanto  a execução provisória das Astreintes, fixadas liminarmente, somente 
pode ser executada após o trânsito da decisão da ação principal.

O fundamento desse entendimento encontra-se no art. 475-N do CPC, que 
enumera os títulos hábeis a embasar uma execução, entre os quais não se encontra a 
decisão que provisoriamente arbitra multa, com o intuito de compelir a parte a 
cumprir obrigação constante de decisão interlocutória.

Por levar em  consideração que a tutela antecipada deferida nos autos da 
Ação Principal poderia ser modificada ou revogada a qualquer tempo, a pena 
pecuniária somente poderia ser executada após o trânsito em julgado da ação 
principal, porque, até então, a situação mostra-se incerta e inexigível.

No  Acórdão  embargado  foram  citados  julgados  desta  Câmara  nesse 
sentido2 e mesmo assim os presentes Embargos foram opostos, caracterizando nítida 

2Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISIONAL 
DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ASTREINTES. EXECU-
ÇÃO DE MULTA FIXADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSSIBILIDADE. Tratando-se de 
obrigações de fazer e de não fazer, a tutela antecipada estabelecendo multa por descumprimento cons-
titui título executivo judicial, razão pela qual resulta viável juridicamente a sua execução forçada. No 
entanto, necessário o prévio trânsito em julgado da sentença confirmando a respectiva decisão interlo-
cutória. MULTA (ASTREINTES). REDUÇÃO DO VALOR. Desvirtuamento das astreintes. O valor 
da multa não pode acarretar o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, devendo ser obser-
vados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO IM-
PUGNANTE PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA IMPUGNADA 
DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70053460671, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 26/06/2013)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 
REVISIONAL DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. 
ASTREINTES. EXECUÇÃO DE MULTA FIXADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. 
POSSIBILIDADE. Tratando-se de obrigações de fazer e de não fazer, a tutela antecipada 
estabelecendo multa por descumprimento constitui título executivo judicial, razão pela qual resulta 
viável juridicamente a sua execução forçada. No entanto, necessário o prévio trânsito em julgado da 
sentença confirmando a respectiva decisão interlocutória. MULTA (ASTREINTES). REDUÇÃO DO 
VALOR. Desvirtuamento das astreintes. O valor da multa não pode acarretar o enriquecimento sem 
causa da parte a quem favorece, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO IMPUGNANTE PARCIALMENTE PROVIDO. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO DA IMPUGNADA DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 
70053456307, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio 
Angelo, Julgado em 26/06/2013)

PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. MULTA DIÁRIA. APLICAÇÃO. 



intenção de revisão da Decisão, o que é inadmissível na ordem processual.

Isso posto, inexistindo contradição a ser sanada, conhecidos os 
Embargos de Declaração, rejeito-os.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento, o Exmo.  Des.  Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo.  Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima 
Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO PROVISÓRIA. PERDA 
DA EFICÁCIA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. 
INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO. NULIDADE. CONFIGURAÇÃO. ART. 618, I, DO CPC. 
PROVIMENTO DO AGRAVO. A execução de valores pertinentes à multa diária cominada em tutela 
antecipada somente pode ser executada após o trânsito em julgado da decisão definitiva favorável ao 
beneficiário das astreintes. TJPB - Acórdão do processo nº 00120060067962001 - Órgão (4ª Câmara 
Cível) - Relator DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA - j. Em 03/12/2009.


