
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2013983.53.2014.815.0000 – VARA ÚNICA DA
COMARCA DE LUCENA
Relator: Desembargador José Aurélio da Cruz.
Agravante: José Inácio de Andrade Perez
Advogado: José Inácio de Andrade Perez
Agravado: Banco Santander Brasil S/A
Advogado:  Henrique José Parada Irmão e Elisia Helena de Melo Martini

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO CIVIL -  AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS
MORAIS.  CUMPRIMENTO  DE  DECISÃO  JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE  DE  INCIDÊNCIA  DE  ASTREINTES.
DECISÃO  DO  JUÍZO  A QUO  QUE  INDEFERIU  TUTELA
ANTECIPADA  PRETENDIDA  PELO  AGRAVANTE,  CUJA
QUAL PUGNAVA PELA INCIDÊNCIA DE ASTREINTES EM
RAZÃO  DO  ATRASO  DE  INFORMAÇÃO  SOBRE  O
CUMPRIMENTO  DE  DECISÃO  JUDICIAL.  INEXISTÊNCIA
DE  LESÃO  GRAVE  E  DE  DIFÍCIL  REPARAÇÃO  AO
AGRAVANTE.  CONVERSÃO EM RETIDO. APLICAÇÃO DO
ART. 522, E 527, II, AMBOS DO CPC. 

- Cabe ao agravante, no momento da interposição do agravo
de  instrumento,  demonstrar  de  forma  cabal  e  específica,
segundo  as  circunstâncias  do  caso  concreto,  o  perigo  de
lesão  grave  e  de  difícil  reparação,  requisito  indispensável
para justificar a interposição do recurso por instrumento, o
que não observo no caso em comento. Assim, é de se admitir
tão  somente  o  recurso  de  agravo  retido,  o  que  impõe  a
conversão  do  agravo  de  instrumento  interposto,  conforme
determina o art. 527, II, do Código de Processo Civil.

- Se a parte demandada demonstrou, através de documento,
que  cumpriu  a  obrigação  dentro  do  lapso  temporal  fixado
pelo Magistrado, não há que se falar em incidência de multa
cominatória. Assim, não próspera a pretensão do agravante
quanto a incidência de astreintes em razão, tão somente, do
atraso na comunicação do cumprimento da decisão judicial.
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Vistos etc.

JOSÉ INÁCIO DE ANDRADE PEREZ interpôs agravo de instrumento
contra decisão (fls. 15/15-v) do Juízo da Vara Única da Comarca de Lucena que, nos
autos da ação declaratória de obrigação de fazer c/c danos morais, distribuída sob o nº
0000570-36.2009.815.1211,  ajuizada  por  si  em  desfavor  do  BANCO  SANTANDER
BRASIL S/A, indeferiu o pedido de execução das astreintes por ter sido cumprida a
decisão judicial antecipatória da tutela, a tempo e modo pelo promovido, ora agravado.

Irresignado,  o  demandante recorreu desta decisão,  asseverando,  em
síntese,  que  a  sentença  deve  ser  reformada,  para  que  seja  executada  a  multa
cominatória, já que a informação do cumprimento da obrigação foi  cumprida fora do
prazo determinado pelo juiz  a quo,  perfazendo um total de 873 dias de atraso e um
montante equivalente a R$ 436.500,00 (quatrocentos e trinta e seis mil e quinhentos
reais).

Vieram os autos conclusos

É o relatório.

DECIDO.

Embora tente demonstrar a existência do perigo de dano que a
manutenção da decisão pode lhe causar, creio que a pretensão do recorrente
não encontra guarida na nova roupagem dada ao agravo de instrumento.

Como  se  sabe,  a  disciplina  do  agravo  sofreu  significativas
alterações por força da Lei nº 11.187/2005, passando o art. 522, do Código de
Processo Civil, a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no
prazo de 10 (dez) dias, na forma retida, salvo quando se
tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave
e  de  difícil  reparação,  bem  como  nos  casos  de
inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em
que a apelação é recebida, quando será admitida a sua
interposição por instrumento.”

Como se observa, o legislador entendeu por bem tornar regra a
interposição  do  agravo  na  sua  modalidade  retida,  salvo  quando  a  decisão
recorrida puder causar lesão grave e de difícil  reparação ao direito da parte,
quando tratar-se de inadmissão de apelação ou dos efeitos em que a apelação é
recebida, casos em que o agravo deverá ser interposto por instrumento. 

Desse modo, é dever do agravante, no momento da interposição
do agravo de instrumento, demonstrar de forma cabal e específica, segundo as
circunstâncias do caso concreto, o perigo de lesão grave e de difícil reparação,
requisito indispensável para justificar a interposição do recurso por instrumento, o
que não ocorreu no caso em comento.
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No caso dos autos, a Magistrada de primeiro grau, ao examinar a
ação declaratória de obrigação de fazer c/c  danos morais,  concedeu a tutela
antecipada requerida na exordial, tendo intimado o Banco Santander Brasil S/A,
ora recorrido, a cumprir a obrigação no prazo de 08 dias úteis, sob pena de multa
diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O  autor/recorrente  aduz  que  o  promovido  foi  devidamente
intimado para cumprir a obrigação que lhe fora imposta, conforme AR (aviso de
recebimento)  datado  de  23  de  dezembro  de  2009,  sendo  que  teria  deixado
escoar  o  lapso  temporal,  vez  que  a  informação  sobre  o  cumprimento  da
obrigação só ocorreu em 05 de dezembro de 2013 (f. 35), razão porque requer a
execução das astreintes.

Compulsando  os  autos,  observo  que  a  baixa  do  gravame  do
veículo se deu em 11/01/2010 e que, de acordo com a data de recebimento do
AR (23/12/2009), o prazo para que o promovido providenciasse a referida baixa,
se esgotaria em 08 de janeiro de 2010. Todavia, me acostando ao entendimento
da Magistrada a quo, também vislumbro que o atraso mínimo de 01 (um) dia útil
para o cumprimento da obrigação não justifica qualquer tentativa de aplicação da
multa  cominatória,  bem como o fato  de o promovido não ter  comunicado no
processo o cumprimento da decisão não induz a aplicação da astreinte.

Ora,  se  o  demandado  apenas  comunicou  o  cumprimento  da
decisão  em  data  posterior,  tal  fato  não  implica  em  desobediência  à  ordem
judicial. Assim sendo, só o cumprimento da obrigação fora do prazo, sujeitaria o
devedor à incidência da multa cominatória, como revela o seguinte precedente
do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AFASTADAS.
OBRIGAÇÃO  CUMPRIDA  COM  ATRASO.  ASTREINTES.
CABIMENTO. AP n. 0000339-59.2010.815.0601 PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. [...]

3. "O cumprimento tardio da obrigação, após o transcurso do prazo
judicialmente assinalado, sujeita o devedor à incidência de multa
cominatória." 

4. Agravo regimental a que se nega provimento.(REsp 1183774/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
18/06/2013, DJe 27/06/2013).

Destarte, não configurada nenhuma das hipótese enumeradas no
art. 522 do Código de Ritos, é de se admitir tão somente o recurso de agravo
retido, o que impõe a conversão do agravo de instrumento interposto, conforme
determina o art. 527, II, do Código de Processo Civil:
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“Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no tribunal,
e distribuído incontinenti, o relator:
II  –  converterá  o  agravo  de  instrumento  em  agravo
retido, salvo quando se tratar de decisão suscetível de
causar à parte lesão grave e de difícil  reparação, bem
como  nos  casos  de  inadmissão  da  apelação  e  nos
relativos  aos  efeitos  em  que  a  apelação  é  recebida,
mandando remeter os autos ao juiz da causa;”

                           DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 527, II, do Código de Processo
Civil,  converto o  presente  agravo  por  instrumento  em  agravo  retido,
determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem, a fim de serem juntados
aos autos principais para posterior julgamento, na eventualidade de interposição
de recurso de apelação.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 12 de dezembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

                                     RELATOR
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