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ACÓRDÃO

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  N.º  2004277-
46.2014.815.0000.
ORIGEM: 6.ª Vara Cível da Comarca da Capital.
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ADVOGADO: Wilson Sales Belchior.
EMBARGADA: Associação dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região.
ADVOGADO: .

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA
PARA  O  CASO  DE  DESCUMPRIMENTO  DE  DECISÃO  LIMINAR.
POSTERIOR  MAJORAÇÃO  DO  VALOR  E  COBRANÇA  DA  MULTA
MAJORADA  SEM  PRÉVIA  INTIMAÇÃO  PESSOAL  DO  DEVEDOR  PARA
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA ESSA
DECISÃO  COM  FUNDAMENTO  NA  DESNECESSIDADE  DE  PRÉVIA
INTIMAÇÃO  PESSOAL,  EM  RAZÃO  DO  DISPOSTO  NO  EAg  857.758/RS.
DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  APLICABILIDADE
DA  SÚMULA  410  DO  STJ  CONFIRMADA  NO  JULGAMENTO  DO  RESP
1.349.790/RJ.  ERRO  DO  ACÓRDÃO  QUANTO  À  APLICAÇÃO  DO
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA
DA MULTA MAJORADA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO TÃO SOMENTE
DA PRIMEIRA MULTA APLICADA, DIANTE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO
AUTOR.  ACOLHIMENTO  DOS  ACLARATÓRIOS.  PROVIMENTO  DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. É admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter
excepcional,  para  a  correção de  premissa  equivocada,  baseada  em erro  de  fato,
sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o
resultado do julgamento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2.  “A prévia  intimação pessoal  do devedor constitui  condição necessária  para a
cobrança  de  multa  pelo  descumprimento  de  obrigação  de  fazer  ou  não  fazer”
(Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça).

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  aos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º 2004277-46.2014.815.0000,
em que figuram como Embargante TNL PCS S.A. e Embargada Associação dos
Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Egrégia Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator, acolher os Embargos de Declaração para dar
provimento ao Agravo de Instrumento.

VOTO.



TNL PCS S.A.  opôs  Embargos de Declaração contra  o  Acórdão de  f.
313/313-v, que desproveu o Agravo de Instrumento por ela manejado com o fim de
obter a reforma da Decisão prolatada pelo Juízo da 6.ª Vara Cível da Comarca desta
Capital, nos  autos  da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  em face  dela  ajuizada  pela
Associação dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, f.
24/25, no  sentido  de  que  fosse  declarada  a  impossibilidade  de  cobrança  das
astreintes no valor majorado, ante a inocorrência de sua prévia intimação pessoal,
ou, subsidiariamente, de que fosse minorado o quantum estabelecido.

Em suas razões,  f.  347/353,  alegou a existência  de erro de fato quanto à
apreciação da atual jurisprudência do STJ, no sentido da prevalência do decidido
quando do julgamento do REsp 1.349.790/RS, em que se firmou o entendimento de
que a Súmula 410 continua aplicável no ordenamento jurídico em vigor.

Sustentou  que,  no  julgamento  do  mencionado  recurso  especial,  houve  o
esclarecimento do que havia sido decidido pela 2.ª  Seção do respectivo Tribunal
quando do julgamento do EAg 857.758/RS, confirmando-se entendimento de que a
prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança
da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer e não fazer, não bastando a
intimação apenas do advogado.

Pugnou pelo acolhimento dos  Aclaratórios,  com efeitos  infringentes,  para
que seja reformado o Acórdão embargado, com a declaração da inexigibilidade das
astreintes em razão da ausência de sua intimação pessoal, consoante entendimento
do Superior Tribunal de Justiça.

Intimada, f. 357, a Embargada não apresentou reposta, f. 358.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Aclaratórios.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é admitido o uso
de Embargos de Declaração para a correção de premissa equivocada, baseada em
erro de fato, sobre a qual se tenha fundado o Acórdão embargado, quando tal for
decisivo para o resultado do julgamento1.

1 PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  EFEITOS  INFRINGENTES.
DECISÃO  FUNDAMENTADA  EM  PREMISSA  EQUIVOCADA.  POSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  REEXAME  DO  CONTEÚDO  FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 1.  “É admitido o uso de embargos de declaração com
efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em
erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o
resultado  do  julgamento”  (EDcl  no  REsp  599653/SP,  3ª  Turma,  Min.  Nancy  Andrighi,  DJ  de
22.08.2005). […] (STJ, REsp 1000106/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
julgado em 27/10/2009, DJe 11/11/2009).

PROCESSUAL  CIVIL.  TRIBUTÁRIO.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ERRO DE FATO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO
DOS ACLARATÓRIOS.  CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SEBRAE.  INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO.  RECONHECIMENTO DE
REPERCUSSÃO  GERAL  PELO  STF.  TRIBUTO  SUJEITO  A  LANÇAMENTO  POR
HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4º
DA  LC  118/2005.  DETERMINAÇÃO  DE  APLICAÇÃO  RETROATIVA.  DECLARAÇÃO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE.  CONTROLE  DIFUSO.  CORTE  ESPECIAL.  RESERVA  DE
PLENÁRIO.  DIREITO  INTERTEMPORAL.  APLICAÇÃO  DA  TESE  DOS  “CINCO  MAIS



No caso, o Acórdão foi fundamentado no EAg 857.758/RS2, que entendeu
pela  desnecessidade  de  prévia  intimação pessoal  do  devedor  para  a  cobrança  de
multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, desconsiderando a
Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

O  próprio  STJ,  porém,  em posterior  julgamento  do  REsp.  1.349.970/RJ,
esclareceu  o  quanto  decidido  pela  2.ª  Seção  no  julgado  supramencionado,
estabelecendo que o entendimento consubstanciado na Súmula 4103, no sentido de
que  a  prévia  intimação  pessoal  do  devedor  constitui  condição  necessária  para  a
cobrança  de  multa  pelo  descumprimento  de  obrigação  de  fazer  ou  não  fazer,
continua aplicável no ordenamento jurídico em vigor.

Eis a ementa do referido recurso especial:

RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.

CINCO”. MATÉRIA DECIDIDA PELO RECURSO ESPECIAL 1.002.932-SP, JULGADO SOB O
RITO DO ART. 543-C DO CPC. […] 2. É possível, em sede de embargos de declaração, a correção
de erro de fato, especialmente, se o provimento embargado partir de premissas distantes da realidade
delineada no processado. Na espécie,  a decisão singular,  confirmada pelo Colegiado da Primeira
Turma,  fundamentou-se em premissa fática equivocada,  pois,  efetivamente,  o TRF da 4ª  Região
emitiu  juízo  interpretativo  de  ordem  infraconstitucional  autônomo  sobre  o  prazo  prescricional
incidente à espécie ao considerar, para tanto, a regra normativa instituída pela LC 118/2005 (STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1147698/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
em 14/06/2011, DJe 17/06/2011).

2 PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
ACÓRDÃO QUE APRECIA O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 315/STJ. NÃO
INCIDÊNCIA.  OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DE NÃO FAZER.  ASTREINTES.  EXECUÇÃO.
INTIMAÇÃO  DO  DEVEDOR.  NECESSIDADE.  INTIMAÇÃO  POR  INTERMÉDIO  DO
ADVOGADO. POSSIBILIDADE. 1. […] 2. A intimação do devedor acerca da imposição da multa
do art. 461, § 4º, do CPC, para o caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, pode
ser feita via advogado porque: (i) guarda consonância com o espírito condutor das reformas que vêm
sendo imprimidas ao CPC, em especial a busca por uma prestação jurisdicional mais célere e menos
burocrática, bem como a antecipação da satisfação do direito reconhecido judicialmente; (ii) em que
pese o fato de receberem tratamento legal diferenciado, não há distinção ontológica entre o ato de
fazer ou de pagar, sendo certo que, para este último, consoante entendimento da Corte Especial no
julgamento do REsp 940.274/MS, admite-se a intimação, via advogado, acerca da multa do art. 475-
J,  do  CPC;  (iii)  eventual  resistência  ou  impossibilidade  do  réu  dar  cumprimento  específico  à
obrigação  terá,  como consequência  final,  a  transformação da obrigação  numa dívida pecuniária,
sujeita, pois, à multa do art. 475-J do CPC que, como visto, pode ser comunicada ao devedor por
intermédio de seu patrono; (iv) a exigência de intimação pessoal privilegia a execução inespecífica
das  obrigações,  tratada  como  exceção  pelo  próprio  art.  461  do  CPC;  (v)  uniformiza  os
procedimentos, simplificando a ação e evitando o surgimento de verdadeiras “arapucas” processuais
que confundem e dificultam a atuação em juízo, transformando-a em terreno incerto. 3. Assim, após
a baixa dos autos à Comarca de origem e a aposição do "cumpra-se" pelo Juiz, o devedor poderá ser
intimado na pessoa do seu advogado, por publicação na imprensa oficial, acerca do dever de cumprir
a obrigação, sob pena de multa. Não tendo o devedor recorrido da sentença ou se a execução for
provisória, a intimação obviamente não será acerca do “cumpra-se”, mas, conforme o caso, acerca do
trânsito em julgado da própria sentença ou da intenção do credor de executar provisoriamente o
julgado.  Em suma,  o  cômputo  das  astreintes  terá  início  após:  (i)  a  intimação  do  devedor,  por
intermédio do seu patrono, acerca do resultado final da ação ou acerca da execução provisória; e (ii)
o decurso do prazo fixado para o cumprimento voluntário da obrigação. 4. Embargos de divergência
providos (STJ, EAg 857.758/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 23/02/2011, DJe 25/08/2011).

3 Súmula 410 do STJ – A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a
cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.



DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA.
SÚMULA  N.  410-STJ.  EXCLUSÃO  DA  PENA.  PROVIMENTO.  1.  “A  prévia
intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa
pelo  descumprimento  de  obrigação  de  fazer  ou  não  fazer.”  Entendimento
compendiado na Súmula n. 410, editada em 25.11.2009, anos após a entrada em
vigor  da  Lei  11.232/2005,  o  qual  continua  válido  em  face  do  ordenamento
jurídico em vigor. Esclarecimento do decidido pela 2ª Seção no EAg 857.758-RS.
[…] (STJ, REsp 1349790/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti,  Segunda Seção,
julgado em 25/09/2013, DJe 27/02/2014).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO
E  CONTRADIÇÃO.  NÃO  OCORRÊNCIA.  JULGAMENTO  CONTRÁRIO  AO
INTERESSE  DA  PARTE.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  DESCUMPRIMENTO.
MULTA DIÁRIA. EXECUTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.
SÚMULA N. 410 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. […] 2. As disposições do
enunciado n. 410 da Súmula desta Corte continuam tendo plena aplicação na
jurisprudência deste Superior Tribunal, o qual foi reafirmado por ocasião do
julgamento  do  REsp  1.349.790/RJ,  da  relatoria  da  Ministra  Maria  Isabel
Gallotti. 3. Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no AREsp 746.052/RJ, Rel.
Ministro  Marco  Aurélio  Bellizze,  Terceira  Turma,  julgado  em  16/02/2016,  DJe
29/02/2016).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  DESCUMPRIMENTO.  MULTA  DIÁRIA.
INTIMAÇÃO PESSOAL.  AUSÊNCIA.  SÚMULA N.  410-STJ.  NULIDADE DA
COBRANÇA. PROVIMENTO. 1. “A prévia intimação pessoal do devedor constitui
condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer.”  Entendimento compendiado na Súmula n. 410,  editada em
25.11.2009,  anos  após a  entrada  em vigor  da  Lei  11.232/2005,  o qual  continua
válido em face do ordenamento jurídico em vigor. Esclarecimento do decidido
pela  2ª  Seção  no  EAg  857.758-RS (REsp  1349790/RJ,  Rel.  Ministra  MARIA
ISABEL  GALLOTTI,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  25/09/2013,  DJe
27/02/2014).  […]  (STJ,  AgRg  no  REsp  1377705/SP,  Rel.  Ministro  Luis  Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 01/02/2016).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  1.  ASTREINTES.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ.
PRECEDENTES DAS TURMAS QUE COMPÕEM A SEGUNDA SEÇÃO DESTA
CORTE. 2. RECURSO IMPROVIDO. 1. É cediço o entendimento das Turmas que
compõem  a  Segunda  Seção  desta  Corte,  sedimentado  na  Súmula  410/STJ,
segundo  a  qual,  “a  prévia  intimação  pessoal  do  devedor  constitui  condição
necessária  para  a  cobrança  de  multa  pelo  descumprimento  de  obrigação  de
fazer ou não fazer”. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ, AgRg no
REsp 1556217/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em 10/11/2015, DJe 19/11/2015).

Dessa forma, a Decisão colegiada contém erro quanto à aplicação ao caso do
entendimento jurisprudencial, sendo necessária sua modificação.

Deferida a decisão antecipatória dos efeitos da tutela no processo originário
para restabelecimento das linhas telefônicas dos associados da Embargada, sob pena
de  multa  no  valor  de  R$  2.000,00,  limitado  a  R$  15.000,00,  f.  150/155,  a
Embargante foi intimada pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer, f. 11.

Diante do descumprimento,  o Juízo majorou a multa  para o valor  de R$
5.000,00, limitado a R$ 60.000,00, f. 24/25, não tendo a Embargante sido intimada
pessoalmente dessa última Decisão, o que impossibilita a cobrança das astreintes no



valor majorado, consoante entendimento acima explanado.

Posto isso, conhecidos os Embargos de Declaração, acolho-os, com efeitos
modificativos,  para  corrigir  o  Acórdão  embargado  quanto  à  aplicação  da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente da sua Súmula
410, dando provimento ao Agravo de Instrumento para declarar inexigível a
multa tal como fixada na Decisão agravada, no valor de R$ 5.000,00, limitado a
R$ 60.000,00, mantendo a possibilidade de execução da multa na quantia fixada
originalmente, no valor de R$ 2.000,00, limitado a R$ 15.000,00.

É o voto.

Presidiu  o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 31 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


