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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROCESSUAL 
CIVIL.  REVOGAÇÃO  DE  TUTELA ANTECIPADA. 
APLICAÇÃO  DE  MULTA  DIÁRIA.  ASTREINTES. 
EXEQUIBILIDADE.  ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO. 
INAPLICÁVEL.  DIREITO  FUNDAMENTAL  À 
SAÚDE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 

A multa diária é devida desde o descumprimento da 
obrigação, muito embora somente possa ser exigida 
(executada) após o trânsito em julgado do processo.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  por  unanimidade, em  PROVER  PARCIALMENTE  o  recurso,  nos 
termos do voto do Relator e da cetidão de julgamento de fl. 75.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  por  Vanessa 
Rodrigues da Silva, representada por sua genitora, Valdeci Rodrigues da 
Silva, inconformada com a decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Indenização por Danos Morais promovida pela Agravante em face 

do  Município de Alagoa Grande, em que o Juízo de Direito da Vara Única 

daquela Comarca proferiu decisão interlocutória determinando que “a fim de 

evitar  o  enriquecimento  sem causa  do  promovente,  ante  o  valor  da  multa  

diária, revogo a antecipação de tutela no que se refere à aplicação de multa  
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pelo  descumprimento  da  medida,  determinando  à  autora  a  juntada  de  

orçamento  para  fins  de  pagamento  mediante  sequestro  dos  valores  

necessários à aquisição de cadeira”.

Em suas razões recursais,  a Agravante alega que a decisão 

que revogou a antecipação de tutela carece de uma mínima fundamentação, e 

que o princípio  do livre convencimento do juiz não deve ser  invocado para 

defender uma decisão tão deficiente.

Ainda em suas razões, a Recorrente aduz que, ao alegar que a 

revogação da antecipação da tutela é para evitar o enriquecimento sem causa 

da  Recorrente,  o  magistrado  demonstra  insensibilidade  diante  pobreza  da 

Apelante, que a impede de se locomover por falta de condições financeiras de 

adquirir uma cadeira de rodas.

Ao  final,  requereu  a  reforma da  decisão,  a  fim de  que  não 

prevaleça a decisão singular que determinou a revogação da multa.

Prestadas informações às fls. 32/33.

Contrarrazões às fls. 55/57.

O  Ministério  Público  opinou  pelo  desprovimento  do  recurso, 

determinando-se o bloqueio e sequestro de verba pública, fls. 36/40.

É o relatório.

VOTO

A multa diária possui um caráter intimidatório e tendo em vista 

que, até o presente momento, não foi cumprida a determinação judicial pelo 

Agravado, retirar por completo as astreintes seria mais um incentivo ao não 

cumprimento da decisão do juiz a quo.

Compulsando os autos, constata-se que, de fato, a decisão que 

suspende as astreintes carece de boa fundamentação. A simples alegação de 

que  a  multa  deve  ser  revogada  para  evitar  o  enriquecimento  ilícito  da 

Agravante, gera enormes prejuízos para a parte,  que deve ser considerada 
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hipossuficiente. 

Além do mais, vale ressaltar que a revogação das astreintes vai 

de encontro com o disposto no art. 461 do CPC e com jurisprudência deste 

Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
DECISÃO  JUDICIAL  ORIGINÁRIA.  APLICAÇÃO  DE 
MULTA  DIÁRIA.  DESCUMPRIMENTO.  EXECUÇÃO. 
OPOSIÇÃO.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE. 
REDUÇÃO. INCONFORMAÇÃO. RESTABELECIMENTO. 
VALOR  INICIAL.  DESRESPEITO.  PERMANÊNCIA. 
LONGO  LAPSO  TEMPORAL.  FORÇA  COERCITIVA. 
RECURSO.  PROVIMENTO.  -  Decorridos  mais  de  04 
quatro  anos  sem  que  a  Agravada,  empresa  estatal, 
cumpra decisão judicial de efetuar o restabelecimento do 
estado físico da propriedade da Agravante, decorrente da 
sua  própria  ação  visando  a  construção  de  gasoduto, 
tendo  causado  graves  danos  e  extensos  estragos 
materiais que impede o exercício do uso da mesma, a 
redução  da  multa  cominatória  diária  contraria  o 
dispositivo  legal  que  instrumentaliza  o  julgador  para 
compelir a efetividade e o resulta prático de manifestação 
judiciosa  imperativa  visando  a  obrigação  de,  fazer  art. 
461 do CPC. De modo que,  a coerção deve conter a 
dimensão, o rigor e o conteúdo suficiente capaz de 
conduzir ao cumprimento da obrigação.  […]. TJPB - 
Acórdão do processo nº 02820110002319001 - Órgão 
(3 CAMARA CIVEL) - Relator Genésio Gomes Pereira 
Filho - j. em 12-06-2012 

PROCESSUAL CIVIL.  APELAÇÃO CÍVEL.  EMBARGOS 
DO  DEVEDOR.  EXECUÇÃO  DE  MULTA  DIÁRIA 
("ASTREINTES").  EXEQÜIBILIDADE.  TRÂNSITO  EM 
JULGADO DO PROCESSO. DESPROVIMENTO. A multa 
diária  é devida desde o descumprimento da obrigação, 
muito  embora  somente  possa  ser  exigida  (executada) 
após  o  trânsito  em  julgado  do  processo.  (TJPB;  AC 
025.2006.005.091-8/001;  Patos;  Rel.  Des.  Abraham 
Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 05/02/2009; Pág. 5) 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE MANEJADA EM CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA.  EXECUÇÃO  DE  ASTREINTES. 
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. 
IRRESIGNAÇÃO  QUANTO  AO  ARBITRAMENTO  DA 
MULTA  COMINATORIA.  MATÉRIA  PRECLUSA. 
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 557 DO CPC. NEGATIVA DE 
SEGUIMENTO. 1. STJ É possível a execução da decisão 
interlocutória que determinou o pagamento de astreintes 
no caso de descumprimento de obrigação, não havendo 
que se falar em violação do artigo 475-N, do Código de 
Processo  Civil.  Precedentes.  AgRg  no  REsp 
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1299849/MG,  Relator  Ministro  SIDNEI  BENETI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2012,  publicação 
DJe  07/05/2012.  2.  A irresignação  quanto  ao  valor  da 
fixação das astreintes deve ser interposto em tempo hábil 
sob pena da preclusão. TJPB - Acórdão do processo nº 
20020100342209001  -  Órgão  (TRIBUNAL  PLENO)  - 
Relator Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira - j. 
Em 30-11-2012

Ademais,  é  de  se  registrar  que  sendo  a  saúde  um  direito 

fundamental  do  ser  humano,  deve  o  Estado  prover  as  condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício, não podendo ficar o fornecimento de um 

equipamento  simples,  como  uma  cadeira  de  rodas,  restrito  somente  à 

discricionariedade dos Entes Públicos.

Assentadas  tais  premissas,  verifica-se  que  a  Edilidade 

Agravada agiu com dolo ante a sua consciência jurídica da ilicitude e vontade 

deliberada em reprovar a decisão judicial.

Desse modo,  reconhecida a obrigatoriedade do fornecimento 

da cadeira de rodas, não há como não acolher a tese recursal no sentido de 

conceder efeito suspensivo à decisão atacada.

Entretanto, é necessária cautela para que a multa originária da 

desobediência do Município Agravado não cause prejuízo a outros cidadãos 

que, assim como a Agravante, buscam, no Poder Público, o amparo para suas 

enfermidades. Conceder o pedido da Recorrente em sua totalidade pode gerar 

um dano aos cofres da Edilidade, impossibilitando que este possa cumprir com 

suas obrigações diante de outros cidadãos.

Portanto,  PROVEJO EM PARTE  o  recurso  de  Agravo, para 

manter a multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, até o 

máximo cumulável de cinco dias-multa.

É o voto.
Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 

José Ricardo Porto, presidente em exercício.  Participaram do julgamento, além 
do Relator,  Excelentíssimo Senhor Desembargador  Leandro dos Santos,  a 
Excelentíssima Senhora Dra. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada para 
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substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque) e o Excelentíssimo 
Senhor Desembargador 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, 16 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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