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RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE         : Márcia Agra de Souza
ADVOGADO        : Érico de Lima Nóbrega
APELADO            : Telemar Norte Leste S/A
ADVOGADO        : Wilson Sales Belchior

PROCESSUAL CIVIL – Execução – Astrein-
tes – Ausência de intimação pessoal – Ine-
xigibilidade – Extinção – Irresignação – Inti-
mação pessoal do devedor quando aplica-
da  multa  diária  pelo  descumprimento  de
obrigação de fazer ou não fazer – Necessi-
dade – Súmula 410 do STJ – Matéria de or-
dem pública – Possibilidade de arguição em
impugnação ao cumprimento de sentença –
Ausência de preclusão – Desprovimento.

– Não houve intimação pessoal da executa-
da, ora recorrida, em relação à fixação da
multa  imposta  pelo  não  cumprimento  de
obrigação, portanto, a execução do montan-
te  das  astreintes  fica  inexigível  e,  ante  a
inexigibilidade, corretamente decidiu o ma-
gistrado pela extinção da execução.

– “É necessária a intimação pessoal do de-
vedor  quando  aplicada  multa  diária  pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou
não fazer. 11. A prévia intimação do deve-
dor  constitui  condição  necessária  para  a
cobrança de multa pelo descumprimento de
obrigação  de  fazer.”  (STJ  -  AgRg  no  Ag

1



Apelação Cível  nº 0023859-48.2005.815.0011

1188025/RJ – ReI.Ministro VASCO DELLA
GIUSTINA  -  TERCEIRA  TURMA  –  DJe
13/04/2011).

– O executado pode arguir nulidades de na-
tureza absoluta em sede de impugnação do
cumprimento de sentença e, somente se a
matéria já tivesse sido alegada e discutida
anteriormente,  apenas  neste  caso,  o  que
não se coaduna com a hipótese destes au-
tos, é que a rediscussão seria impossível,
ante a preclusão da matéria.

V I  S T O S, relatados e discutidos estes
autos de apelação cível acima identificados.

A C O R D A M, em Segunda Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, negar provimento ao
apelo, nos termos do voto do relator e da súmula de julgamento de folha retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por MÁRCIA AGRA DE SOUZA, em face de TELEMAR NORTE LESTE S/A,
inconformada com a  sentença  (fls. 446/448) proferida pelo M.M. Juiz da 6ª
Vara Cível da Comarca de Campina Grande que acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença, oposta pelo apelado,  TELEMAR NORTE LESTE
S/A.

Na sentença recorrida,  o  juiz  “a quo”,  jul-
gando procedente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela
apelada,  determinou  a  extinção  da  execução  das  astreintes,  fixadas  para
cumprimento de ordem judicial de abstenção da cobrança de pulsos exceden-
tes enquanto não dispor de equipamento necessário para discriminação das
chamadas,  por  inexigibilidade  da obrigação,  ante  a  ausência  de  intimação
pessoal da empresa recorrida para cumprir a obrigação de não fazer.

Inconformada, a autora interpôs a presente
apelação cível (fls. 458/464), sustentando que a sentença deve ser reformada,
pois a matéria relativa à nulidade da execução das astreintes, pela falta da in-
timação pessoal, encontra-se preclusa, uma vez que não fora arguida na pri-
meira oportunidade.
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Contrarrazões  às  fls.  468/481,  pugnando
pelo desprovimento do apelo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
às fls. 492/494, sem manifestação acerca do mérito.

É o suficiente a relatar.

V O T O

Na hipótese em apreço, alega a apelante-
que a questão relativa inexigibilidade da execução das astreintes, face a ine-
xistência de intimação pessoal para cumprimento da medida, não foi arguida
na primeira oportunidade, tendo operado a preclusão da matéria.

Não assiste razão à recorrente.

É que, “in casu”, a autora promoveu execu-
ção de sentença no tocante a multa cominatória diária, a qual alcançava a ci-
fra de R$ 1.121.617,72 (um milhão, cento e vinte e um mil, seiscentos e de-
zessete reais e setenta e dois centavos), pelo descumprimento de obrigação
de não fazer.

O executado apresentou oposição de pré-
executividade, tendo o magistrado de base entendido haver excesso de exe-
cução e reduzido o valor para R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com
isso, determinou a penhora “on line” deste montante (fls. 302/307).

Tendo o Tribunal de Justiça, em julgamento
do agravo de instrumento nº 001.2005.023859-9/003, em acórdão publicado
em 06 de outubro de 2009 (fls. 366/372), atenuado a cifra já reduzida pelo jul-
gador primevo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a penhora “on line” ocorreu
no valor atualizado de R$ 11.057,86 (onze mil, cinquenta e sete reais e oitenta
e seis centavos).

A empresa recorrida, diante da penhora (fls.
382/388), apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, fls. 390/407,
alegando, preliminarmente, a inexigibilidade da multa, por falta de intimação
pessoal para cumprimento da medida. 

Bem decidiu o magistrado “a quo” pela ex-
tinção da execução dos valores referentes à multa cominatória, porquanto não
se verifica o cumprimento do que determina a súmula 410 do STJ, a qual
transcrevo a seguir:
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A  prévia  intimação  pessoal  do  devedor  constitui
condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Observa-se dos autos (fl. 68.v) que, em ra-
zão da revelia, a demandada, ora apelada, não foi intimada da decisão que
determinou a abstenção “da cobrança das ligações a título de 'pulsos exceden-
tes'  ou 'além da franquia' enquanto não dispor de equipamento necessário a
discriminação  das  chamadas,  sob  pena  de  multa  diária  no  valor  de  R$
1.000,00.”

Desta  feita,  como  não  há  provas  de  que
houve a ciência inequívoca da executada, ora recorrida, em relação à fixação
da multa imposta pelo não cumprimento da obrigação, a execução do montan-
te das astreintes fica, portanto, inexigível. 

Assim, ante a inexigibilidade das astreintes,
corretamente decidiu o magistrado pela extinção da execução.

Sobre o tema, além da súmula 410 do STJ,
outros acórdãos corroboram o entendimento ora esposado:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  DE  AS-
TREINTES.  NÃO FIXAÇÃO DE DATA NA DECISÃO.
TERMO  INICIAL.  INTIMAÇÃO  PESSOAL  DO  DEVE-
DOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA OU
DEPÓSITO JUDICIAL. PRAZO. GARANTIA DO Juízo
COMO CONDIÇÃO À IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MAN-
TIDA  PELOS  PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS.  1.  Tra-
tando-se de multa em obrigação de fazer, a incidência
da multa diária tem início com a intimação pessoal do
devedor  para  cumprimento  da  obrigação.  2.  O  prazo
para  oferecimento  de  impugnação  do  cumprimento  de
sentença, nos termos do ~ 1° do art. 475-J do CPC, inclu-
ído pela Lei 11.232/2005, inicia-se quando realizados a
penhora ou o depósito judicial para a garantia do juízo.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg no Ag 1312084!ES - ReI. Ministro RAUL ARAÚJO
- QUARTA TURMA DJe 03/02/2014). (grifei).

E,

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE INSTRUMEN-
TO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. INTIMAÇÃO PES-
SOAL.  NECESSIDADE.  SÚMULA  140/STJ.  DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. I.  É neces-
sária a intimação pessoal do devedor quando aplicada
multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer
ou não fazer. 11. A prévia intimação do devedor constitui
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condição necessária para a cobrança de multa pelo des-
cumprimento de obrigação de fazer. 11I. Os agravantes
não trouxeram nenhum argumento capaz de modificar a
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus própri-
os  fundamentos.  IV.  Nego  provimento  ao  agravo  regi-
mentaI.(STJ  -  AgRg no  Ag  1188025/RJ  –  ReI.Ministro
VASCO DELLA GIUSTINA - TERCEIRA TURMA – DJe
13/04/2011). (grifei).

Por fim, cabe frisar que a questão relativa à
ausência de intimação pessoal para cumprimento de obrigação, suscitada em
sede de impugnação ao cumprimento de sentença, veicula matéria de ordem
pública, cujo respeito não se opera a preclusão.

O  executado  pode  arguir  nulidades  de
natureza absoluta em sede de impugnação do cumprimento de sentença e,
somente se a matéria já tivesse sido alegada e discutida anteriormente, é que
a rediscussão seria impossível. Apenas neste caso, o que não se coaduna
com a hipótese destes autos, poder-se-ia falar em preclusão da matéria. É o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO
FISCAL.  MATÉRIAS  DECIDIDAS  EM  ANTERIOR
EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE  DE  REDISCUSSÃO.
PRECLUSÃO  CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO  DE
CAUSA  DE  PEDIR  DIVERSA.  VERIFICAÇÃO.
SÚMULA  7/STJ.  1.  Entendimento  desta  Corte  no
sentido de que apesar das  matérias de ordem pública
não  serem  passíveis  de  preclusão,  tal  não  ocorre  na
hipótese  em  que  há  decisão  a  respeito  dos  referidos
temas em anterior exceção de pré-executividade, sem a
interposição do recurso cabível pela parte interessada.
Precedentes:  AgRg  no  REsp1098487/ES,  Rel.  Min.
Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe de9.9.2011; AgRg no
Ag 1395964/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe de 16.8.2011. 2. Ademais, registre-se que o
Tribunal a quo asseverou que não houve causa de pedir
diversa da sustentada na exceção de pré-executividade,
pelo que a revisão de tal conclusão importa revolver o
suporte  fático-probatório  dos  autos,  providência  essa
vedada  nesta  seara  recursal,  ante  o  óbice  da  Súmula
7/STJ. 3. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp:
1267614  PR  2011/0134689-5,  Relator:  Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento:
11/10/2011,  T2  -  SEGUNDA  TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 18/10/2011)

Assim, não tendo havido anterior discussão
acerca da inexistência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação,
há de se reconhecer que sobre esta questão não se operou a preclusão.
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Ante  todo  o  exposto,  e  à  luz  dos
fundamentos  acima  apontados,  NEGO  PROVIMENTO à  apelação  cível,
mantendo a d. sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. João Batista Barbosa , Juiz Convocado, em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 07 de abril de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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