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Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000410-61.2012.815.2001
Origem : 10ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Alice Azevedo Freire
Advogado : Ruth Gondim Farias de Miranda Monte
Apelado : Energisa  Paraíba – Distribuidora de Energia S/A
Advogado : Luiz Felipe Lins da Silva

APELAÇÃO. AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  TUTELA 
ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO PELO 
JUÍZO NA SENTENÇA. PRETENSÃO RECURSAL EM 
HARMONIA  COM  O  CONTEXTO  DOS 
INSTRUMENTOS  PROBATÓRIOS.  ANÁLISE  DA 
OMISSÃO COM RESPALDO NO INCISO III DO §3º DO 
ART. 1.013 DO CPC. PROVIMENTO.

Evidenciam as provas dos autos que, após intimação da 
tutela antecipada prolatada, a demandada permaneceu 
exigindo  da  autora  a  quantia  de  R$  81,59,  e  essa 
circunstância  impõe a  ratificação  da  tutela  antecipada 
por  este  Órgão  judicial  ad  quem,  por  ser pressuposto 
para exigibilidade da multa a confirmação da decisão 
prolatada em cognição sumária na sentença.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.
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ACORDA a  egrégia  Terceira  Câmara  Especializada 
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento 
ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  por  Alice  Azevedo 
Freire contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da 
Capital nos autos da Ação de Indenização por Danos Material e Moral c/c 
Repetição  de  Indébito  por  ela  ajuizada  em face  da  Energisa   Paraíba  – 
Distribuidora de Energia S/A.

O Juízo a quo julgou procedentes em parte os pedidos e 
condenou a demandada a restituir em dobro a quantia de R$ 3.263,60, por 
ter sido paga indevidamente pela autora.

Sustenta  a  apelante  fazer  jus  ao  recebimento  das 
astreintes  impostas  à  apelada em tutela antecipada,  e  não ter  ocorrido a 
confirmação desse comando judicial provisório na sentença.

Pugna  pelo  provimento  do  apelo  para  que  haja 
pronunciamento acerca da multa no importe de R$ 500,00, imposta por dia 
de descumprimento da medida liminar.

A  apelada  assevera  inexistir  a  multa,  pleiteando  o 
desprovimento do apelo.

O  Ministério  Público  não  emite  parecer  de  mérito,  f. 
230/231.

É o relatório.

VOTO.

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  – 
Relatora
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A controvérsia versa tão somente sobre a existência ou 
não de omissão na sentença no tocante à necessidade de confirmação ou não 
da tutela antecipada que aplicou multa em desfavor da apelada na situação 
de descumprimento do comando judicial antecipatório.

Antes de solucionar o problema veiculado no recurso, 
narro de forma sintética os fatos ocorridos nesta relação processual.

O Órgão judicial de origem deferiu tutela antecipada, e 
determinou  a  suspensão  da  cobrança  na  conta  de  energia  elétrica  da 
prestação no importe de R$ 81,59, sob pena de multa na extensão de R$ 
200,00,  para  cada  fatura  emitida  em  desarmonia  com  a  decisão  judicial 
prolatada no dia 30/01/2012, f. 88/89 e a concessionária de serviço público foi 
intimada em 16/02/2012, f. 92.

Em 18/03/2013,  o Juízo  a quo majora a multa  para R$ 
500,00, após a parte a autora informar sobre descumprimento da decisão 
judicial.

Os  pedidos  formulados  na  exordial  foram  em  parte 
julgados procedentes,  determinando a restituição em dobro das  quantias 
pagas indevidamente.

Os embargos de declaração opostos pela autora foram 
rejeitados por inexistir omissão na sentença no tocante à manifestação da 
multa imposta na tutela antecipada.

Então,  a  insurgência  da  apelante  diz  respeito  tão 
somente acerca da omissão suscitada nos embargos de declaração.

O  contexto  dos  autos  denota  ter  deixado  o  Órgão 
judicial  de  origem de  enfrentar  o  tema relativo  à  confirmação da  tutela 
antecipada.

Retratam os instrumentos probatórios que a apelada não 
se  desincumbiu  do  ônus  de  demonstrar  o  cumprimento  do  comando 
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judicial prolatado em cognição sumária.

Outrossim,  evidenciam as  provas  dos  autos  que  após 
intimação  da  tutela  antecipada  prolatada  às  f.  88/89,  a  demandada 
permaneceu exigindo da autora a quantia de R$ 81,59, e essa circunstância 
impõe a ratificação da tutela antecipada por este Órgão judicial ad quem.

Isso porque é pressuposto para exigibilidade da multa 
imposta a confirmação da tutela antecipada na sentença.

Outro não é  o  entendimento  do Superior  Tribunal  de 
Justiça , consoante julgado que transcrevo apreciado sob o rito de recurso 
repetitivo:

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL  SOB  O 

RITO DO ART.  543-C DO CPC.  EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE 

MULTA  COMINATÓRIA  FIXADA  POR  DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA  DE  ANTECIPAÇÃO  DOS  EFEITOS  DA 

TUTELA.  NECESSIDADE  DE  CONFIRMAÇÃO  POR 

SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO 

CÓDIGO  DE PROCESSO  CIVIL.  PROVIMENTO  PARCIAL DO 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código 

de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "A multa diária prevista 

no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado 

o  descumprimento,  quando  fixada  em  antecipação  de  tutela, 

somente  poderá  ser  objeto  de  execução  provisória  após  a  sua 

confirmação  pela  sentença  de  mérito  e  desde  que  o  recurso 

eventualmente  interposto  não  seja  recebido  com  efeito 

suspensivo."  2.-  O termo "sentença",  assim como utilizado nos 

arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma 

estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução 

provisória  de  multa  fixada  por  decisão  interlocutória  em 

antecipação  dos  efeitos  da  tutela,  ainda  que  ocorra  a  sua 

confirmação  por  Acórdão.  3.-  Isso  porque,  na  sentença,  a 

ratificação  do  arbitramento  da  multa  cominatória  decorre  do 
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próprio  reconhecimento  da  existência  do  direito  material 

reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação 

probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua 

confirmação por  Tribunal,   embora  sob a  chancela  de  decisão 

colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos 

requisitos de prova inequívoca e verossimilhança,  próprios da 

cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4.- 

Recurso  Especial  provido,  em  parte:  a)  consolidando-se  a  tese 

supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da 

Resolução  08/2008  do  Superior  Tribunal  de  Justiça;  b)  no  caso 

concreto,  dá-se  parcial  provimento  ao  Recurso  Especial.  (REsp 

1200856/RS,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,  CORTE  ESPECIAL, 

julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014)

Ausente a manifestação acerca da confirmação da tutela 
antecipada  na  sentença,  as  alegações  veiculadas  na  apelação  estão  em 
harmonia com o contexto dos autos, impondo o seu acolhimento por este 
Órgão ad quem, na forma do inciso III do §3º do art. 1.013 do CPC, ex vi:

Art.  1.031.  A apelação devolverá ao tribunal  o conhecimento da 

matéria impugnada.

§3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o 

tribunal deve decidir desde logo o mérito.

III – constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese 

em poderá julgá-lo;

Caracterizada  a  omissão  suscitada  nos  embargos  de 
declaração,  por  deixar  o  Juízo  a  quo  de  apreciar  o  pleito  relativo  à 
confirmação da tutela antecipada, a pretensão recursal deve ser acolhida.

Em face do exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO 
para ratificar a tutela antecipada imposta em desfavor da apelada.
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É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária 
desta  Terceira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da 
Paraíba, no dia 06 de dezembro de 2016, o Exmo. Des. Saulo Henriques de 
Sá e Benevides, dele participando, além da Relatora, o Exmo. Dr. Ricardo 
Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. José Aurélio 
da  Cruz.  Presente  à  sessão  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega, 
representante da Procuradoria de Justiça. 

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 07 de dezembro 
de 2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                    R E L A T O R A
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