
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO LIMINAR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2007084-39.2014.815.0000 — 5ª Vara Cível de 
Campina Grande.
RELATOR: Ricardo Vital de Ameida, juiz convocada para substituir o Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.
AGRAVANTE: Banco Bradesco S/A.
ADVOGADO: José edgard da Cunha Bueno Filho.
AGRAVADO: Elusimar Florêncio do Nascimento.
ADVOGADO: Olinda Sammara de Lima Aguiar.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  –  PEDIDO  DE  EFEITO 
SUSPENSIVO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – 
EXECUÇÃO  DE  ASTREINTES  —  IRRESIGNAÇÃO  — 
QUANTIA VULTUOSA — NECESSIDADE DE CAUTELA 
RIGOROSA —  PEDIDO  DE  EFEITO  SUSPENSIVO  — 
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS — DEFERIMENTO.

— Presentes os requisitos legais autorizadores da concessão do  
pedido liminar (“fumus boni iuris” e o “periculum in mora”) é  
de  se  deferir  o  pleito  de  atribuição  de  efeito  suspensivo  ao  
agravo.

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar nos 
autos  da  Impugnação  ao  Cumprimento  de  Sentença,  proposta  pelo  Banco Bradesco 
S/A., ora agravante, em face de Elusimar Florêncio do Nascimento. O juiz de primeiro 
grau julgou procedente em parte  a  impugnação,  determinando que o valor  total  das 
astreintes seja calculado do período de 17/10/2007 ao dia 12/08/2009, mantendo o valor 
de R$ 100,00 (cem reais) dia-multa.

A agravante requer, em suma, a redução das astreintes que se 
encontram no  importe  de  R$  143.294,75  (cento  e  quarenta  e  três  mil,  duzentos  e 
noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), para o valor de R$ 4.239,62 (quatro 
mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos), aduzindo que o montante 
cobrado a título de multa por descumprimento da obrigação é muito superior ao valor da 
própria  condenação,  que  foi  de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais).  Assim,  pleiteia  a 
atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Informações prestadas pelos juízo a quo à fl. 555.
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É o que basta relatar. 

DECIDO.

A controvérsia  cinge-se  em saber  se  o  montante  em que  se 
encontram as astreintes pode ser executado ou se, de fato, trata-se de valor exorbitante, 
devendo haver redução.

Na decisão agravada de fls. 350/353 - Vol. II, o MM. Juiz a quo 
acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando que o valor 
total  das  astreintes  seja  calculado  do  período  de  17/10/2007  ao  dia  12/08/2009, 
mantendo o valor de R$ 100,00 (cem reais) dia-multa.

Irresignado, o agravante requer a redução da importância a ser 
executada,  por  ser  muito  superior  ao  valor  da  própria  condenação,  que  foi  de  R$ 
5.000,00 (cinco mil reais). 

Ora, a irresignação do agravante está pautada em fundado receio 
de ocorrência de dano irreparável, bem como, na sua acepção, pela prova inequívoca 
conducente à verossimilhança de suas alegações. O valor penhorado na execução de 
sentença  decorre  do  arbitramento  de  astreinte em  tutela  antecipada  pelo 
descumprimento da medida, contudo, este valor representa uma quantia vultosa, sendo 
imperioso, nesta fase processual, utilizar de um procedimento cautelar mais rigoroso. 
Portanto, o valor executado,  in casu, é exorbitante.

Destarte,  a  multa  cominatória  não  serve  ao  enriquecimento 
ilícito ou sem causa da parte em favor de quem foram estipuladas, e ao juízo é dado 
modificá-las  a qualquer  tempo.  Dessa forma,  diante  da possibilidade de colocar  em 
risco a penhora efetuada em face do executado, suspendo a execução para impedir o 
agravado de levantar o valor penhorado.

Assim, há relevância nos argumentos do agravante.

Portanto,  preenchidos  os  requisitos  necessários,  cabível  a 
atribuição de efeito suspensivo à Impugnação ao Cumprimento de Sentença, devendo 
ser suspenso o andamento do processo executivo.

De mais a mais, lembre-se que esta decisão liminar está sendo 
analisada com espeque em cognição sumária — juízo de probabilidade,  portanto — 
restando limitada a afirmar o provável nesta conjuntura fático-probatória, e que,  por 
essa razão mesma, se subjuga à provisoriedade.

Por  tais  razões,  defiro  o  pedido  de  efeito  suspensivo  ao 
presente recurso,  para sustar os efeitos da decisão agravada, até julgamento final do 
recurso.

Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao nobre magistrado 
singular.

Igualmente,  intime-se  a  parte  agravada,  para,  querendo,  no 
prazo de 10 (dez) dias, responder ao agravo, na forma do art. 527, V, do Código de 
Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem resposta, remetam-se os autos à 
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douta Procuradoria de Justiça.

Após,  conclusos  os  autos  para  o  julgamento  peremptório  do 
recurso.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Relator
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