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DECISÃO MONOCRÁTICA

Ação  Rescisória.  Pedido  de  Antecipação  de  Tutela.
Pretensão  de  sobrestar  a  execução  de  sentença
Ausência  dos requisitos legais  para o deferimento do
pedido. Indeferimento.

-  O ajuizamento  da  ação  rescisória  não  impede  o
cumprimento  da  sentença  ou  acórdão  rescindendo,
ressalvada a concessão, caso imprescindíveis e sob os
pressupostos previstos em lei, de medidas de natureza
cautelar ou antecipatória de tutela.

VISTOS, etc.

Cuida-se  de  Ação  Rescisória  com  Pedido  de  Antecipação  de
Tutela ajuizada pelo TNL PCS S/A objetivando desconstituir sentença que julgou
procedente  o  pedido  constante  na  Ação  de  Indenização  por  Danos  Morais  e
Materiais, para condenar a promovida, ora autora, em R$ 1.153,63 (um mil, cento e
cinquenta e três reais e sessenta e três centavos) a título de dano material e em
danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por ter inserido o
nome do autor, ora promovido, em cadastro de restrição ao crédito. Por fim, foi
mantida a decisão interlocutória que fixou multa, obrigando o promovente a realizar
o pagamento da multa  de 249 dias  de multa,  sendo cada dia  ao valor  de R$
500,00.

Pede  o  deferimento  da  antecipação  dos  efeitos  da  tutela,  sob  o
fundamento  de  que  existe  a  possibilidade  de  prejuízo  irreparável  através  do
bloqueio e o risco do levantamento da importância de R$ 380.000,00 (trezentos e
oitenta mil  reais)  das contas da autora,  sendo medida salutar  a  concessão de
medida antecipatória.
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Juntou os documentos de fls. 34/404.

É o relatório.

Decido.

O pedido de antecipação de tutela não merece prosperar.

Na dicção do art. 489 do CPC, 'o ajuizamento da ação rescisória
não impede o cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo, ressalvada
a concessão, caso imprescindíveis e sob os pressupostos previstos em lei,
de medidas de natureza cautelar ou antecipatória de tutela'.

Assim, o pleito de medida liminar é admissível em qualquer instância
ou  fase  em  que  se  encontra  o  litígio  colocado  ao  conhecimento  do  Poder
Judiciário, mormente durante a tramitação do processo, bastando que, para tanto,
restem  efetivamente  demonstrados  os  pressupostos  autorizadores  para  este
desiderato  (art.  798  do  CPC),  quais  sejam,  a  plausibilidade  do  direito
perseguido  e  o  risco  de  dano  decorrente  da  demora  da  prestação
jurisdicional.

No  caso,  cuida-se  de  pedido  liminar  pedindo  a  suspensão  do
cumprimento da sentença, sob o argumento de que a exeqüibilidade da decisão
causaria grave prejuízo financeiro a autora, pois o valor executado nos autos do
processo originário é de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), ocorrendo o
risco  de grave lesão e difícil reparação.

Registro, que como é cediço, além dos pressupostos do artigo 798
do  CPC,  a  concessão  da  tutela  antecipada  em  sede  de  ação  rescisória  está
condicionada à presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, que se
traduzem no “fumus boni iuris” e no “periculum in mora”.

Não obstante sejam plausíveis os argumentos trazidos pela autora,
não ficou  demonstrada,  ao  menos  neste  momento  processual,  a  existência  de
fundado receio de dano grave de incerta ou difícil reparação.

No  caso,  porém,  a  título  de  comprovar  o  receio  de  dano
irreparável, o autor limitou-se a afirmar a iminência de sofrer o bloqueio do
valor  de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil  reais)  em suas contas.  Tal
argumento, contudo, não é, ao meu ver, suficiente para autorizar a concessão da
medida de urgência pleiteada.

Observo que na fase de cumprimento de sentença a autora interpôs
agravo de instrumento nº  2002181-92.2013.815.0000,  cuja  relatoria  coube ao
Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos,  objetivando  reduzir  o  valor  das
“astreintes” por entender ser desproporcional e evitar enriquecimento sem causa.
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No julgamento do agravo de instrumento foi  determinado  a redução da multa
diária para o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

Assim, com fulcro nos argumentos acima expostos, indefiro o pedido
de antecipação de tutela.

Cite-se  o  réu,  no  endereço indicado na  exordial,  para  querendo,
contestar o presente feito, com prazo de 30 dias, nos moldes do art. 491 do CPC.

Cumpra-se.

P.I.

João Pessoa, 27 de março de 2015.

Desembargador José Aurélio da Cruz

Relator
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