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DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  ORDINÁRIA
COM  PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.
DEFERIMENTO DA MEDIDA COM APLICAÇÃO DE
MULTA.  NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO
RAZOÁVEL  PARA  O  CUMPRIMENTO  DA
OBRIGAÇÃO.  PRECEDENTES  DO  STJ.
APLICAÇÃO DO ART. 557, §1º- A, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.  PROVIMENTO MONOCRÁTICO
DO RECURSO.
.
- “Na ação que tenha por objeto obrigação de fazer o
juiz  pode  impor  multa  que  assegure  o  resultado
prático do adimplemento, fixado prazo razoável para
cumprimento  do  preceito.”  (STJ  -  AgRg  no  Ag
1323400/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  23/10/2012,  DJe
05/11/2012)

-  “Se  a  decisão  recorrida  estiver  em  manifesto
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do Supremo Tribunal  Federal,  ou de
Tribunal  Superior,  o  relator  poderá  dar
provimento ao recurso.”  (Artigo 557,  §  1º-A,  do
CPC).

VISTOS, etc.

Cuida-se de  Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito
Suspensivo  interposto  pelo  Banco  Bradesco  S/A em  face  de  decisão
interlocutória que deferiu o pedido de antecipação de tutela e aplicou multa
diária de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Nas razões do recurso de fls.  02/09, alega o recorrente,  em
síntese,  que  restou  patente  a  desproporcionalidade  e  a  ausência  de
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razoabilidade na fixação da astreintes  posto que sequer  foi  concedido um
prazo razoável ao Banco para cumprir com a decisão.

Por  fim,  pede  pelo  deferimento  do  efeito  suspensivo  ao
recurso, nos termos do artigo 588 do CPC, eis que inegavelmente presentes
os  requisitos  a  sua  concessão,  determinando  a  suspensão  da  decisão
recorrida.

Juntou os documentos de fls.14/91.

É o relatório.

Decido.

Vislumbro que o presente caso comporta análise monocrática,
consoante  autoriza  o  art.  557,  §  1º-A1,  do  CPC,  porquanto  a  decisão
vergastada fora prolatada em confronto com a jurisprudência dominante do
STJ, conforme veremos. 

De  início,  compulsando-se  os  autos  e  analisando-se  a
casuística em disceptação, cumpre adiantar que a medida judicial atacada se
afigura,  parcialmente,  em  desconformidade  com  a  legislação  processual,
porquanto  desrespeita  o  procedimento  prescrito  no  art.  461,  CPC,  ao
cumprimento de obrigação de fazer e não fazer.

A esse respeito,  fundamental  destacar,  primeiramente, que a
controvérsia em deslinde é referente ao deferimento de antecipação de tutela
em que a parte final restou assim consignado:

“Ante o exposto, e tendo em vista tudo o mais que dos
autos consta e princípios de direito atinentes à espécie,
defiro o pedido de tutela antecipada para determinar a
imediata  suspensão  das  consignações  facultativas,
lançadas  pelo  réu  na  conta-corrente/poupança  do
suplicante,  bem  como  para  limitar  às  consignações
efetivadas  no  contra-cheque  do  Promovente  ao
percentual  de  70%  (setenta  por  cento)  da  respectiva
remuneração líquida, nos moldes previstos na legislação
supra  mencionada  (Art.  9º  e  §§  do  DP 6.386/08),  ate
ulterior  deliberação  deste  Juízo,  sob  pena  de  multa
diária de R$ 600,00 (seiscentos reais), até o limite de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) nos termos dos art. 273
e  461,  §  4º,  do  CPC.  Intime-se  o  demandado  para
imediato  cumprimento  da  presente  medida.”(fl.  70)
(grifei)

À  luz  de  tal  entendimento  e  procedendo-se  ao  exame  do
mandado  de  intimação  impugnado  pelo  recorrente,  urge  salientar  que  o
mesmo se apresenta indevido, tendo em vista que instara o promovido não

1 Art. 557, § 1-A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal  Superior,  o  relator  poderá  dar  provimento  ao
recurso..
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somente ao cumprimento da obrigação de fazer, mas, igualmente, a aplicação
de  multa  diária  no  valor  de  R$  600,00,  o  que  não  poderia  ter  sido  feito
simultaneamente, posto que o termo inicial de incidência das astreintes ainda
não havia sido efetivado, mormente quando o descumprimento da obrigação
de fazer  apenas se configura  após a referida  intimação para  proceder  ao
cumprimento da medida.

Transcrevo precedentes do STJ, in verbis:

AGRAVO  REGIMENTAL.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
NECESSIDADE  DE  FIXAÇÃO  DO  PRAZO  PARA
CUMPRIMENTO  PARA  INCIDÊNCIA  DA  MULTA
COMINATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na ação que tenha por objeto obrigação de fazer o
juiz  pode  impor  multa  que  assegure  o  resultado
prático do adimplemento, fixado prazo razoável para
cumprimento  do  preceito.  (REsp  777.482/RJ,  Rel.
Ministro  HUMBERTO  GOMES  DE  BARROS)  2.  Não
fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer,
não cabe a incidência da multa cominatória uma vez que
ausente o seu requisito intrínseco temporal.

(...)

6. Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no  Ag
1323400/DF,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  23/10/2012,  DJe
05/11/2012)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEASING.
QUITAÇÃO. PARCELAS E VRG. OPÇÃO DE COMPRA.
DOCUMENTAÇÃO.  LIBERAÇÃO.  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.MULTA. PRAZO. FIXAÇÃO.

-  Na ação que tenha por objeto obrigação de fazer o
juiz  pode  impor  multa  que  assegure  o  resultado
prático do adimplemento, fixado prazo razoável para
cumprimento  do  preceito. (REsp  777.482/RJ,  Rel.
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA
TURMA, julgado em 14/12/2006, DJ 05/02/2007, p. 224)

Destarte, na própria dicção do art. 461, do CPC, a condenação
em multa diária incide, única e exclusivamente, a fim de garantir a efetividade
da  obrigação  principal,  qual  seja  in  casu  a  obrigação  de  suspender  as
consignações lançadas na conta bancária do recorrido. Em outras palavras,
resta claro que somente em não procedendo o promovido/recorrente à
suspensão dos descontos, dentro de prazo razoável que deve ser fixado
pelo Juízo e após sua intimação para tanto, é que passam a ser exigidas
as astreintes arbitradas, as quais ainda não poderiam incidir.
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Nesse  diapasão,  frise-se  que,  somente  após  instada  ao
cumprimento  da  obrigação  de  fazer  e  inegavelmente  comprovado  o
descumprimento de tal  medida, é que o banco poderia ter sido cobrada a
título de astreintes, o que, pois, não se legitimou no momento processual em
destaque, dada, sobretudo, a inexistência de tais pressupostos, notadamente
da falta de demonstração do descumprimento da suspensão da consignação.

Acerca  da  necessidade  de  fixação  de  prazo  razoável  para
cumprimento da obrigação de fazer, para fins de aplicação de multa diária por
descumprimento  da  medida,  o  artigo  461,  caput  e  §  4º,  do  Código  de
Processo Civil,  é  mandamental,  consoante  faz  prova  o  seu  enunciado,  in
verbis:

Artigo  461  -  Na  ação  que  tenha  por  objeto  o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o
juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se
procedente o pedido,  determinará providências  que
assegurem  o  resultado  prático  equivalente  ao  do
adimplemento.

[…]

§ 4º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior
ou  na  sentença,  impor  multa  diária  ao  réu,
independentemente  de  pedido  do  autor,  se  for
suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe
prazo razoável para o cumprimento do preceito.

Justamente  a  partir  desse  referido  entendimento,  emerge  a
manifesta irregularidade da decisão recorrida, a qual deveria ter se cingido,
única e exclusivamente,  à determinação do executado ao cumprimento da
obrigação  de  não  fazer  constante  da  determinação  de  suspensão  das
consignações na conta do recorrido, sobretudo porque a multa diária somente
poderia  ser  cobrada  a  partir  da  configuração  da  inércia  do  recorrente  na
efetivação da obrigação de não fazer ordenada.

Ante o exposto, com fundamento no §1º-A do art. 557 do CPC,
DOU  PROVIMENTO  MONOCRÁTICO  AO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,
estabelecendo  o  prazo  de 10  (dez)  dias,  a  contar  da  publicação desta
decisão, para o cumprimento da obrigação de suspensão das consignações
efetivadas na conta-corrente/poupança do recorrido, sob pena da incidência
de multa diária já fixada na decisão recorrida.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 16 de Dezembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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