
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 2004175-24.2014.815.0000.
ORIGEM: 9ª Vara da Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Bradesco Saúde S/A.
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior.
AGRAVADO: José Herbert Fernandes Pimenta.
ADVOGADO: Alexandre Maciel Chaves.

EMENTA:  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  ANTECIPAÇÃO  DOS  EFEITOS  DA 
TUTELA.  REALIZAÇÃO  DE  PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO. 
CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO DA DECISÃO PELO PLANO DE SAÚDE. 
EXECUÇÃO DAS ASTREINTES REQUERIDA PELA PARTE AUTORA ANTES 
DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA E DEFERIDA PELO JUÍZO SOMENTE APÓS 
O  TRÂNSITO  EM  JULGADO.  DECISÃO  QUESTIONADA  EM  SEDE  DE 
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AGRAVO 
DE  INSTRUMENTO. EXECUÇÃO  IMPUGNADA  ATRAVÉS  DA  VIA 
ADEQUADA.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO  CUMPRIMENTO  DA 
OBRIGAÇÃO  DENTRO  DO  PRAZO  ESTABELECIDO.  ÔNUS  DO 
AGRAVANTE.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.  DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO.

1. A impugnação ao cumprimento de sentença é a via adequada para se insurgir 
contra  decisão  que,  após  o  trânsito  em julgado,  analisa  o  suposto  cumprimento 
intempestivo da antecipação de tutela e, concomitantemente, inicia a execução das 
astreintes.

2.  Não se desincumbindo a parte do ônus de comprovar que cumpriu a decisão 
antecipatória dentro do prazo estabelecido, deverá arcar com o pagamento da multa 
cominada.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo 
de  Instrumento  n.º  2004175-24.2014.815.0000,  em  que  figura  como  Agravante 
Bradesco Saúde S/A. e como Agravado José Herbert Fernandes Pimenta.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à 
unanimidade, acompanhando o Relator, em conhecer do Agravo de Instrumento e 
negar-lhe provimento. 

VOTO.

A Bradesco Saúde S/A interpôs Agravo de Instrumento contra a Decisão, 
f. 17/18, prolatada pelo Juízo da 9ª Vara da Cível da Comarca desta Capital, nos 



autos  da  Ação de Obrigação de Fazer  em face  dela ajuizada  por  José  Herbert 
Fernandes Pimenta, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença por 
ela oposta, ao fundamento de que a via eleita se limitaria às hipóteses elencadas no 
art.  475-L,  do  CPC,  não  se  prestando  à  rediscussão  do mérito  da  Decisão  que 
deferiu a antecipação da tutela e determinou a incidência de multa para a hipótese 
de descumprimento.

Em suas razões, f. 02/13,  a Agravante alegou que, apenas após o trânsito em 
julgado da sentença,  o  Juízo  procedeu à análise do suposto descumprimento da 
Decisão  que  deferiu  a antecipação  dos  efeitos  da  tutela  para  que  procedesse  à 
autorização do procedimento cirúrgico pleiteado pelo Autor, ora Agravado, ocasião 
em que deu início à execução das astreintes, com base no art. 475-J, do CPC, sendo, 
no seu entender, a impugnação ao cumprimento de sentença o meio adequado para 
se insurgir contra essa decisão.

Afirmou que o cumprimento da obrigação dentro do prazo assinalado restou 
devidamente comprovado, tendo, inclusive, procedido à cientificação do Agravado 
por meio de telegrama.

Requereu, sem êxito, f. 432/433, a atribuição de efeito suspensivo recursal e, 
no mérito,  pugnou pelo provimento do Agravo para que seja cassada a Decisão, 
afastando-se a cobrança da multa  ante  o efetivo cumprimento da tutela antecipada 
concedida na origem.

Informações prestadas pelo Juízo às f. 454/455.

Intimado,  f.  435,  o  Agravado  não  apresentou  contrarrazões,  conforme  se 
infere da Certidão de f. 456.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer,  f.  458/461,  opinando  pelo 
desprovimento  do  Recurso,  ao  argumento  de  que  a  obrigação  não foi  cumprida 
dentro do prazo estabelecido.

É o Relatório.

Conheço do Recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Diferentemente do entendimento adotado pelo Juízo,  da simples leitura da 
petição de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, f. 405/409, verifica-se que a 
Agravante não  objetiva rediscutir a  Decisão que  deferiu a antecipação de tutela e 
fixou  a aplicação de multa  para a hipótese de atraso no cumprimento,  f.  171/172, 
insurgindo-se, na verdade, contra a Decisão que deu início à execução das astreintes, 
f. 396/397,  ao argumento de que cumpriu o comando judicial no prazo assinalado, 
restando configurada a hipótese de causa extintiva da obrigação,  CPC,  art. 475-L, 
VI.

Na Decisão de f. 396/397, proferida após o trânsito em julgado da sentença, 
o  Juízo,  entendendo que  a  Agravante  não cumpriu  a  obrigação dentro  do prazo 
estabelecido na decisão que deferiu a antecipação de tutela, invocou a aplicação do 



art. 475-J,  do CPC, e determinou a  sua  intimação para, voluntariamente, efetuar o 
pagamento da multa executada, no prazo de quinze dias, sob pena de aplicação de 
multa de 10% sobre o valor executado e realização de penhora eletrônica.

O  Juízo,  desta  forma,  analisou  o  cumprimento  intempestivo  da  decisão 
antecipatória  e,  concomitantemente,  deu  início  à  execução das  astreintes,  sendo, 
portanto, a impugnação ao cumprimento de sentença a via adequada para combater 
referida decisão1.

Considerando,  desta  forma,  a  adequação da  via  utilizada pela Agravante, 
passo à análise do mérito.

A  Agravante  foi  intimada,  em  31/03/2011, da  Decisão  que  deferiu  a 
antecipação  de  tutela e fixou  o  prazo  de  cinco  dias  para  o  seu  cumprimento, 
conforme se infere da juntada do AR, f. 174, entretanto, o único documento por ela 
apresentado  para  comprovar  o  cumprimento  da  obrigação  foi  a  cópia  de  um 
Telegrama endereçado ao Agravado, informando a autorização para a realização do 
procedimento cirúrgico, datado de 16/05/2011, ou seja, após transcorridos quarenta 
e um dias da expiração do prazo assinalado.

1PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE ASTREINTES. NÃO FIXAÇÃO DE DATA NA DECISÃO. TERMO INICIAL. 
INTIMAÇÃO  PESSOAL  DO  DEVEDOR.  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.
PENHORA OU DEPÓSITO JUDICIAL. PRAZO. GARANTIA DO JUÍZO COMO CONDIÇÃO À 
IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1.  Tratando-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 § 1º do art.  
475-J do CPC, incluído 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 (AgRg no Ag 1312084/ES, Rel. Ministro RAUL 
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014).

AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. CONDENAÇÃO À INTERNAÇÃO E AO CUSTEIO DE 
DOSES DE MEDICAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA ADIMPLEMENTO 
DA  OBRIGAÇÃO.  NECESSIDADE.  AUSÊNCIA  DE  RELUTÂNCIA  DO  EXECUTADO.
EQUÍVOCOS ATRIBUÍVEIS AO JUDICIÁRIO. SUCESSIVOS PEDIDOS DE INTIMAÇÃO DO 
DEVEDOR NÃO APRECIADOS PELO JUIZ. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CREDOR. 
IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DA 
MULTA. AGRAVO PROVIDO.
1. Nem sempre o não cumprimento de decisão judicial decorre de recalcitrância da parte obrigada. 
Por vezes, deve-se à insuficiente advertência para adoção de providência,  devido a modificações 
causadas pela dinâmica dos fatos da vida, as quais mereciam reapreciação pelo julgador.
2. As astreintes destinam-se ao devedor que se nega a cumprir decisão judicial, o que não ocorreu na 
hipótese em exame. É, assim, descabida a execução das multas diárias quando o réu não se mostrou 
relutante no cumprimento da obrigação, até mesmo por não ter sido intimado nas diversas vezes 
requeridas pela autora e por ter sido levado a crer que saíra vencedor da lide, após o julgamento da 
apelação provida e o retorno dos autos à origem, ainda que por equívoco do Poder Judiciário.
3.  Nessas  circunstâncias,  a  parte  ré  não  pode  responder  pela  demora  e  por  sucessivos  erros 
judiciários, aos quais não deu causa. Não podem as astreintes servir de enriquecimento sem causa 
para o credor.
4. Agravo regimental a que se dá provimento (AgRg no AREsp 86.312/RJ, Rel. Ministro MARCO 
BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2013, 
DJe 08/10/2013).



Considerando que a Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar o 
cumprimento  do  comando judicial  no prazo assinalado,  mantenho a  rejeição  da 
Impugnação ao Cumprimento de Sentença, embora por fundamento diverso.

Posto isso, conhecido o Agravo de Instrumento, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 23 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 Exm.ª Promotora de Justiça Dra. Vanina Nóbrega de 
Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


