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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE 
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  DANOS  MORAIS. 
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MULTA DIÁRIA E 
SUA  PERIODICIDADE.  REDUÇÃO.  VALOR 
RAZOÁVEL.  PROPORCIONALIDADE. 
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO.

-  A multa  estabelecida  para  o  descumprimento  de 
obrigação de fazer deve obedecer aos princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade e ser compatível 
com a obrigação determinada, sob pena de constituir 
fonte de enriquecimento sem causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade,  em DESPROVER o Agravo de Instrumento, nos 
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 215.

RELATÓRIO

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  interposto  por 

ROSENVALDO DE MELO COSTA e KARLA BORGES COSTA contra a decisão 

de fls. 179/181 do Juízo da 8ª Vara Cível da Capital que, em sede de Embargos 

Declaratórios, verificando a excessividade do valor da multa,  reduziu o valor 

das astreintes de R$30.000,00 (trinta mil reais) para o importe de R$6.000,00 

(seis mil reais).
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Os Agravantes  sustentam que a Agravada somente cumpriu 

com a obrigação imposta por sentença após 30 dias da determinação judicial.

Pugnaram pelo provimento do recurso, para a manutenção das 

astreintes  no  valor  diário  de  R$1.000,00  (um  mil  reais),  totalizando  R$ 

30.000,00 (trinta mil reais).

Contrarrazões, fls. 194/205, pela manutenção do decisum.

O  Ministério  Público  não  ofertou  parecer  de  mérito,  fls. 

208/210.

É o relatório.

VOTO

O  cerne  da  questão  diz  respeito  ao  valor  da  multa  e  sua 

periodicidade,  tendo  em  vista  que  a  magistrada  a  quo a  reduziu  de 

R$30.000,00 (trinta mil reais) para o patamar único de R$ 6.000,00 (seis mil  

reais),  uma vez que a condenação imposta à Agravada foi  o  de realizar  o 

procedimento cirúrgico indicado na inicial, bem como danos morais no importe 

de R$3.000,00 (três mil reais), conforme sentença de fls. 33/141.

Pois bem.

Sabendo que a nossa lei processual civil não impôs limites para 

pena pecuniária por dia de atraso no cumprimento da obrigação de fazer ou 

não  fazer  e,  salientando  que  o  principal  propósito  das  multas  diárias  é  de 

desestimular o devedor ao não cumprimento de determinação judicial, assim, 

não poderia este valor ser irrisório,  ao mesmo tempo, não pode ter caráter 

enriquecedor.

Nesse sentido:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL. 
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ADMINISTRATIVO. ATRASO NO PAGAMENTO. MULTA. 
CABIMENTO. 1.  Esta Corte firmou compreensão de 
que são cabíveis, mesmo contra a Fazenda Pública, 
astreintes como meio coercitivo para o cumprimento 
de obrigação de fazer  ou entregar  coisa.”  (AgRg no 
REsp 927832 / RJ, Min. Paulo Gallotti, sexta turma, STJ).

A respeito do tema, lição de Sálvio Figueiredo Teixeira: 

“A multa  é  medida  de  coerção  indireta  imposta  com o 
objetivo  de  convencer  o  demandado  a  cumprir 
espontaneamente  a  obrigação.  Não  tem  finalidade 
compensatória,  de  sorte  que,  ao  descumprimento  da 
obrigação,  é  ela  devida  independentemente  da 
existência,  ou  não,  de  algum  dano”.  (in  “Reforma  do 
CPC”, São Paulo: Ed. Saraiva, 1.996, p. 47). 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER - MULTA DIÁRIA - VALOR - RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE  -  VEDAÇÃO  DE 
ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA.  -  A  multa 
estabelecida para o descumprimento de obrigação de 
fazer deve obedecer aos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade e ser compatível com a obrigação 
determinada,  sob  pena  de  constituir  fonte  de 
enriquecimento  sem  causa. (TJMG,  AI  n. 
1.0024.08.996223-7/001,  9ª  Câmara  Cível,  Rel.  Des. 
Pedro Bernardes, J. 09-09-2008). 

“ASTREINTES  -  REDUÇÃO  -  OFENSA  A  COISA 
JULGADA  -  INOCORRENCIA  -  VALOR 
DESPROPOSITADO  -  ADEQUAÇÃO  - 
PROPORCIONALIDADE  E  RAZOABILIDADE  - 
ELEMENTOS DO PROCESSO. A redução das astreintes 
não  implica  em  ofensa  à  coisa  julgada,  porquanto  o 
crédito resultante da multa diária arbitrada não integra a 
lide  propriamente  dita,  não  se  confundindo  com  as 
questões relativas ao mérito da demanda formulada pelo 
autor e que já foram decididas.  - As astreintes devem 
guardar  relação  direta  de  proporcionalidade  e 
razoabilidade com o valor da condenação, a condição 
social  da  parte  autora  e  a  natureza  da  obrigação 
descumprida,  de  forma  que  não  há  razão  para 
inadmitir a redução da multa que tiver assumido valor 
despropositado”. (TJMG, AI n. 1.0702.06.295415-2/002, 
11ª Câmara Cível,  Rel.  Des. Selma Marques, J.  30-05-
2007). 

Frise-se que apesar da multa cominatória ter sido fixada em R$ 
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1.000,00 por dia, sem limitação de tempo, esta não se encontra acobertada 

pela  coisa  julgada,  na  medida  em que  não  implica  no  objeto  da  demanda 

propriamente  dito,  sendo  muito  mais  uma  medida  de  indução  para  se 

assegurar o cumprimento do que ali for determinado o pretendido.

Em uma análise dos autos, verifica-se que a redução do valor 

da multa é totalmente acertada e razoável, tendo em vista que é sanção pelo 

cometimento de ato ilícito, mas não fonte de enriquecimento sem causa. 

Ante ao exposto,  DESPROVEJO O RECURSO, mantendo a 
decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  do 
Relator,  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 11 de dezembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
  Relator
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