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IMPUGNAÇÃO  AO  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA. 
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DE  DECISÃO  EXTRA 
PETITA.  ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO. MULTA 
POR  DESCUMPRIMENTO  DE  DECISÃO  JUDICIAL. 
VALOR  EXORBITANTE.  CONVERSÃO  DE  OFÍCIO  DAS 
ASTREINTES EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE 
SE NÃO PREENCHER UM DOS REQUISITOS DO ART. 461, 
§  1°  DO  CPC.  DESCONSTITUIÇÃO.  REDUÇÃO  OU 
MAJORAÇÃO  DAS  ASTREINTES  DE  OFÍCIO. 
POSSIBILIDADE.  ADEQUAÇÃO  E  RAZOABILIDADE. 
REJEIÇÃO  DA  PRELIMINAR  E  PROVIMENTO 
PARCIAL.     

O fito das astreintes é justamente o de compelir o devedor da 
obrigação de fazer/não fazer a cumpri-la, ou seja, de conferir 
efetividade à decisão judicial. Por outro lado, com base no 
art. 461, §6º, do CPC, é facultado ao julgador a minoração ou 
majoração da multa, caso venha a se consolidar em quantia 
irrisória ou exorbitante.
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A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o 
autor  o requerer  ou se  impossível  a  tutela  específica  ou a 
obtenção do resultado prático correspondente.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar a preliminar, no 
mérito, por igual votação, dar provimento parcial ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de Apelação  Cível  interposta  por  LUCIENE 
GALDINO DA SILVA  TERTULIANO, contra  sentença,  fls.  369-370,  proferida 
pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande que, nos autos da 
impugnação ao cumprimento de sentença, oposta pelo BANCO DO BRASIL em 
seu  desfavor:  (I)  desconstituiu  a  multa  aplicada  e  converteu  a  execução  por 
obrigação de fazer em perdas e danos fixados no valor R$ 30.000,00; (II) manteve o 
bloqueio no valor mencionado e determinou o desbloqueio do valor excedente; e, 
por fim, (III) julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 
269,  I,  do  CPC,  condenando  o  impugnante  aos  honorários  advocatícios  no 
percentual de 15% sobre o valor fixado a contar da data da decisão.

Em  razões  recursais,  fls.  373/395,  a  apelante  argui 
preliminarmente nulidade da sentença,  face o julgamento  extra petita, alegando 
que o  banco apelado,  ao  impugnar a  execução,  perseguiu a  inexigibilidade da 
multa  e  eventual  redução  por  excesso  de  execução,  bem  como  a  ausência  de 
cobrança de correção monetária, no entanto, o juízo converteu a multa em perdas e 
danos, deferindo prestação além da postulada.

Acrescenta que não restaram configuradas as hipóteses em 
que  o  magistrado  de  ofício  pode  converter  a  obrigação  em  perdas  e  danos, 
elencadas nos arts. 461, 638 e 633 do Código de Processo Civil, requerendo seja 
declarada a nulidade da sentença.

No  mérito,  alega  necessidade  de  manutenção  da  multa 
instituída, ante a preclusão consumativa, aduzindo que “todas as arguições tecidas 
na  impugnação  jugado  e  assim  avaliadas  em  sentença,  foram  igualmente 
suscitadas  quando  da  interposição  de  Exceção  de  Pré-executividade  pelo 
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recorrido”, não podendo assim ser alvo de modificações.

Pugna, por fim, que seja decretada a nulidade da sentença 
ante o julgamento extra petita e,  caso não seja o entendimento, que a astreinte 
imposta seja mantida. 

Nas  contrarrazões,  fls.  406/432,  o  apelado  afirma  que  a 
preliminar não pode ser acolhida, tendo em vista que pleiteou na impugnação (fls.  
317/331)  e  na  sua  exceção  de  pré-executividade  (fls.  184/193)  a  redução  do 
montante da multa.

Defende  que  não  importa  em  violação  à  coisa  julgada 
decisão  que  reduz  o  valor  arbitrado  a  título  de  multa  quando  este  se  revela 
exorbitante e desproporcional à pretensão deduzida em juízo.   

A  Procuradoria  de  Justiça  lançou  parecer,  fls.  441/447, 
opinando pela  rejeição  da  preliminar  de  nulidade da  sentença  por  julgamento 
extra  petita,  no  mérito,  pelo  prosseguimento  do  recurso  sem  manifestação 
meritória, porquanto ausente interesse que recomende sua intervenção.   

É o relatório. 

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Inicialmente, cumpre esclarecer que a preliminar de nulidade 
da sentença por Julgamento extra petita se confunde com o mérito, e com ele será 
apreciado. 

Pois bem.

Nas razões da apelação, a promovente afirma que o processo 
seguiu o rito regular e, ao sentenciar, o juízo  a quo  julgou procedente o pedido 
inicial,  determinando a baixa das restrições cadastrais  em seu nome,  o que foi 
confirmado pelo Tribunal de Justiça.

Informa que,  já  na fase  executória,  quando intimado para 
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efetivar o pagamento do débito consolidado, “o recorrido ofertou impugnação ao 
cumprimento de sentença, alegando para tanto: inexigibilidade da multa imposta 
por ausência de intimação pessoal, bem como pelo cumprimento da obrigação de 
fazer e ainda por excesso de execução”.

Aduz  que,  em  seguida,  ao  proferir  sentença,  o  juízo 
extinguiu o processo com resolução de mérito, “desconstituindo a multa aplicada, 
e concomitantemente convertendo-a em perdas e danos no valor de R$ 30.000,00 
(trinta  mil  reais)  a  ser  pago  pelo  apelado  em  favor  do  apelante,  e  ainda 
condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 15% sob 
o referido valor”. 

A apelante,  em  preliminar,  defende  que  o  juiz  a  quo  não 
poderia ter desconstituído a multa aplicada (astreintes) e convertido a execução 
por obrigação de fazer em perdas e danos, uma vez que a instituição bancária não 
fez esse pedido. Requer a nulidade da sentença por ser extra petita e, caso não seja 
o entendimento, que a astreinte imposta seja mantida.      

É importante frisar, que os valores questionados nos autos 
não dizem respeito à negativação da autora no banco de inadimplentes, e sim ao 
descumprimento de ordem judicial, porquanto tivesse cumprido, inexistiriam.

Apesar de não ter sido intimado da decisão que deferiu a 
liminar às  fls.  19/19v,  a  instituição bancária  passou a  ter  conhecimento  de  seu 
conteúdo  no  momento  em  que  a  sentença  de  fls.  27/29,  que   confirmou  a 
antecipação de tutela, foi publicada (31/10/2005).   

Por  se  tratar  de uma decisão liminar,   no momento que a 
parte tivesse conhecimento da decisão, caberia o seu cumprimento de imediato ou 
no prazo estipulado, que no caso foi a partir do dia  31/10/2005.

Portanto, a alegação de não ter cumprido a decisão liminar 
por não ter se tornado comando judicial diante de recurso no STJ resta infundada, 
tendo em vista  que o instituto  da antecipação de  tutela  difere  da sentença  de 
mérito,  aquela combatida por meio de agravo ou revista a qualquer tempo pelo 
julgador da decisão, o que não foi o caso.  

A multa  constante  do  art.  461  do  CPC,  ao  contrário  da 
indenização,  tem  natureza  processual  (coerção  e  sanção)  e  sua  finalidade  é 
compelir  o  devedor ao cumprimento da obrigação para que se dê ao credor a 
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tutela específica ou resultado prático equivalente. 

De fato,  a  conversão das  astreintes  em perdas  e  danos só 
seria possível se estivesse dentre as possibilidades elencadas no art. 461, § 1° do 
CPC, que assim especifica:

Art. 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. 

§ 1o A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o 
requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado 
prático correspondente. 

In casu, como nenhuma das partes requereu, e a obtenção da 
tutela  específica  era  possível,  não  poderia  o  douto  magistrado  de  ofício  ter 
convertido a obrigação em perdas e danos.

No entanto,  a  ilegal  conversão não enseja  a  nulidade da 
sentença, tendo em vista que a intenção do juízo primevo era adequar o valor 
das astreintes à razoabilidade e ao caso concreto.

Muito embora a questão referente às  astreintes confronte,  a 
princípio, a coisa julgada, sabe-se que dita multa pode ser modificada a qualquer 
tempo, inclusive de ofício, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva 
(art. 461, § 6º, do CPC), mostrando-se, portanto, cabível a oposição de impugnação 
por parte do apelado.

 
Dessa forma, nas hipóteses em que constatado que o valor é 

excessivo,  a  lei  autoriza  ao  magistrado  modificá-lo  de  ofício.  Nesse  sentido  o 
disposto no § 6º do art. 461 do Código de Processo Civil:

Art. 461. (...) 
(...)

§ 6  o   O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da   
multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 

Nesse sentido:  
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 
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EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.  ASTREINTES. Nos  termos  do 
art.  461,  §6º,  do  Código  de  Processo  Civil,  o  valor  fixado  para  as 
astreintes pode ser modificado, ainda que de ofício, quando
 o montante se revelar insuficiente ou excessivo. No caso concreto, o 
valor da execução da multa atingiu quantia exorbitante e totalmente 
desconectada dos valores envolvidos na demanda. Cabível, portanto, a 
redução,  a  fim  de  evitar  o  enriquecimento  injustificado  da  parte 
interessada. Agravo  de  instrumento  provido.  Unânime.  (Agravo  de 
Instrumento Nº 70058796434, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 02/07/2014) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO A TÍTULO 
DE ASTREINTES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 461, §6º DO CPC. Ao juiz é 
permitido  modificar  de  ofício  o  valor  ou  a  periodicidade  da  multa 
fixada por tempo de atraso  no cumprimento de ordem judicial  caso 
verifique que a mesma se tornou insuficiente ou excessiva. Faculdade 
possibilitada inclusive em momento posterior ao trânsito em julgado 
da  decisão  que  fixou a  multa,  principalmente  se  for  para  reduzir  o 
montante  no  intuito  de  coibir  o  enriquecimento  indevido  da  parte 
agravante.  Aplicação  do  art.  557,  caput,  do  CPC. NEGADO 
SEGUIMENTO AO AGRAVO. (Agravo de Instrumento Nº 70052571288, 
Décima  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Túlio  de 
Oliveira Martins, Julgado em 18/12/2012)

Diante  dessas  considerações,  passo  a  análise  do  valor 
estipulado na decisão hostilizada, qual seja,  R$ 30.000,00 (trinta mil reais).  

Conforme  se  observa  do  cálculo  apresentado  pelo  ora 
apelante,  fl.  292, o valor atualizado do crédito exequendo mais juros,  atingiu a 
cifra de R$ 724.335,92 (setecentos e vinte e quatro mil, trezentos e trinta e cinco 
reais e noventa e dois centavos), em maio de 2008, valor esse depositado em juízo 
conforme fls. 332/334. 

Levando-se em conta que a ação tramita a quase 10 anos, e 
que  a  instituição  bancária  usou  todos  os  meios  recursais  (apelação  –  36/39; 
embargos – 81/88; recurso especial – 108/118; agravo de instrumento no STJ – 
134;  exceção  de  pré-executividade  –  184/193;  agravo  de  instrumento  -225/235; 
agravo de instrumento – 297/315; impugnação – 317/331) para resistir à exclusão 
da negativação do nome da autora, decorrente de um cheque que foi devidamente 
comprovado o seu pagamento, tenho que o valor estipulado de R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais) ficou aquém do devido, inclusive, bem aceito e elogiado por parte da 
instituição financeira que assim redigiu:
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Assim, tem-se que o Douto Juízo a quo decidiu de forma bem aquilatada  
e oportunamente correta quando nas fls. 369, da sentença de fls. 369/370,  
transformou  a  obrigação  executada  em  perdas  e  danos  no  valor  
considerável de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (…) fl. 411.

Desta  forma,  diante  da  expressa  autorização  disposta  no 
artigo  461,  §  6.º  do  CPC,  tenho  por  proceder  a  majoração,  fixando  o  total  da 
condenação a título de astreintes em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Com  essas  considerações,  REJEITO  A  PRELIMINAR  DE 
NULIDADE DA SENTENÇA, NO MÉRITO, DOU PROVIMENTO PARCIAL À 
APELAÇÃO,  para  desconstituir  a  conversão  da  multa  em  perdas  e  danos  e, 
majorar o valor das astreintes ao montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mais 
custas e honorários advocatícios, estes na ordem de 20% do valor da condenação.

É como voto.
  
Presidiu o julgamento, desta Terceira Câmara Especializada 

Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 23 de setembro de 2014, conforme 
certidão de julgamento de fl. 487, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes. 
Participaram  do  julgamento  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes 
(relatora),  o Exmo. Des.   José Aurélio da Cruz e o Exmo. Dr.  Ricardo Vital  de 
Almeida,  juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides.

Presente à sessão, o Exmo. Dr. Francisco Seráphico Ferraz da 
Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB,  em João Pessoa-PB,  24 de setembro de 
2014.

  Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora
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