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ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO  NOS  AUTOS  DO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO Nº 
2004200-37.2014.815.0000 
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
AGRAVANTE   : Itaú Unibanco S/A 
ADVOGADO : Josias Gomes dos Santos Neto
AGRAVADO : R & Z Construções e Empreendimentos Ltda
ADVOGADAS : Zélia Maracajá Barreto e Renata Wanderley Cirne Barreto
ORIGEM : Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
JUÍZA : Ritaura Rodrigues Santana

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE 
DECISÃO MONOCRÁTICA.  AÇÃO  DE 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  C/C 
PEDIDO  DE  TUTELA  ANTECIPADA.  TUTELA 
DEFERIDA.  COMANDO  CLARO.  ASTREINTES 
FIXADAS.  CUMPRIMENTO  PARCIAL. 
MAJORAÇÃO  DA MULTA  ATÉ  O  LIMITE  DO 
CONTRATO.  POSSIBILIDADE.  DECISÃO 
MONOCRÁTICA.  HIPÓTESE  DO  ART.  557, 
CAPUT,  DO  CPC.  DESPROVIMENTO. 
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.  DESPROVIMENTO 
DO AGRAVO INTERNO. 

- A fixação das astreintes em R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) por mês, limitado ao valor do contrato de R$ 
123.127,00 (cento e vinte três mil e cento e vinte e 
sete  reais)  não  se  mostra  exorbitante,  diante  da 
capacidade  econômica  do  Agravante,  tampouco 
desproporcional  ou  causadora  de  enriquecimento 
ilícito, visto que, além do seu objetivo, repita-se, não 
ser o pagamento de soma em dinheiro, mas sim, o 
simples cumprimento integral da obrigação.

-  Não se mostra excessivo o valor das astreintes, 
notadamente considerando que: para que não 
incida, basta que o Agravante proceda ao 
cumprimento da determinação judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 



Agravo interno nos autos do Agravo de Instrumento nº 2004200-37.2014.815.0000 

Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER o Agravo Interno, nos  termos do 
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 265.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto Pelo Banco Itaucard S/A 

contra Decisão Monocrática de fls. 251/253v. que negou provimento ao Agravo, 

mantendo a fixação da astreinte.

Irresignado com tal decisão, almeja o Agravante a reforma do 

decisum, apontando que a multa imposta apresenta-se em descompasso com 

o entendimento jurisprudencial. Diz, ainda, que só cumpriu parte da decisão, 

ante a obscuridade do comando.

É o relatório. 

VOTO

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade  recursal, 

conheço do Agravo Interno.

Diz o Agravante que só cumpriu parcialmente a decisão, em 

virtude da obscuridade do comando. Tal alegação merece ser afastada. É que, 

a decisão foi clara ao determinar a exclusão da restrição no SCPC, conforme 

pedido de fls. 15/24  e documentos de fls. 37/38.

Tem mais,  não há prova nos autos da existência de registro na 

SERASA da mesma pendência financeira registrada no SPC nem prova da sua 

retirada como alega o Agravante.

Assim, rejeito o pedido nesse ponto.

 

No que se refere a cobrança das astreintes, tendo em vista a 

ausência de fundamentos novos capazes de modificar a Decisão Monocrática 

atacada, mantenho-a  nos seus mais exatos termos, passando a transcrevê-la:
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“Sobre o tema, assim dispõem os arts. 461, §§ 5º e 6º e 
461-A, §§§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil:

"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. 
(Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
(...)
§ 5º Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção 
do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício 
ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, 
tais  como  a  imposição  de  multa  por  tempo de  atraso, 
busca  e  apreensão,  remoção  de  pessoas  e  coisas, 
desfazimento  de  obras  e  impedimento  de  atividade 
nociva,  se  necessário  com requisição  de  força policial. 
(Redação dada pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002)

§  6º  O  juiz  poderá,  de  ofício,  modificar  o  valor  ou  a 
periodicidade  da  multa,  caso  verifique  que  se  tornou 
insuficiente ou excessiva. (Incluído pela Lei nº 10.444, de 
7.5.2002)

Art. 461-A. Na ação que tenha por objeto a entrega de 
coisa,  o  juiz,  ao  conceder  a  tutela  específica,  fixará  o 
prazo para o cumprimento da obrigação.  (Incluído pela 
Lei nº 10.444, de 7.5.2002)

§ 1º Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo 
gênero e quantidade, o credor a individualizará na petição 
inicial,  se  lhe  couber  a  escolha;  cabendo  ao  devedor 
escolher, este a entregará individualizada, no prazo fixado 
pelo  juiz.  (Incluído  pela  Lei  nº  10.444,  de  7.5.2002)

§ 2º  Não cumprida a obrigação no prazo estabelecido, 
expedir-se-á  em favor  do  credor  mandado de  busca  e 
apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de 
coisa móvel ou imóvel. (Incluído pela Lei nº 10.444, de 
7.5.2002)

§ 3º Aplica-se à ação prevista neste artigo o disposto nos 
§§ 1o a 6o do art. 461.(Incluído pela Lei nº 10.444, de 
7.5.2002)"

Como se infere, a função da multa cominatória é vencer a 
obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação de 
fazer  ou de não fazer,  incidindo  a  partir  da  ciência  do 
obrigado e da sua recalcitrância.

Constituem um dos meios sancionatórios de que dispõe o 
Estado  para  fazer  cumprir  a  ordem jurídica,  realizando 
função  intimidadora,  de  força  indireta,  para  compelir  o 
devedor  recalcitrante  ao  cumprimento  de  obrigação 
assumida.
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No  terreno  das  obrigações  de  fazer,  mormente 
considerando que, em muitas delas, não pode o Estado 
se valer dos meios de sub-rogação, avulta a importância 
desse reforço do comando, que não substitui a obrigação, 
podendo  até  tornar  extremamente  gravosa  ante  a 
persistência do devedor em inadimpli-la.

Com efeito, trata-se de instituto de natureza processual, 
que  não  encontra  limitação  legal,  nem  se  sujeita  à 
regência idêntica à da cláusula penal. Nesse sentido, já 
se decidiu que “a multa diária não é restrita ao valor da 
obrigação  e  é  devida  enquanto  subsistir  o 
inadimplemento” (JTJ l59/158).

Adstrito ao tema, leciona o sempre festejado Nelson Nery 
Júnior  in  Código  de  Processo  Civil  Comentado,  10ª 
edição, pág. 673, Editora RT:

"Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da 
parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente 
porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com 
receio  de  fixar  o  valor  em  quantia  alta,  pensando  no 
pagamento. O objetivo das astreintes não obrigar o réu a 
pagar  o  valor  da  multa,  mas  obrigá-lo  a  cumprir  a 
obrigação  na  forma  específica.  A  multa  é  apenas 
inibitória.  Deve ser alta  para que o devedor  desista de 
seu  intento  de  não  cumprir  obrigação  específica.  Vale 
dizer,  o  devedor  deve  sentir  preferível  cumprir  a 
obrigação  na  forma específica  a  pagar  o  alto  valor  da 
multa fixada pelo juiz".

In  casu,  consoante  se  infere  dos  autos,  trata-se  de 
obrigação de fazer, consubstanciada na determinação de 
baixa  de  restrição  cadastral  do  nome  da  empresa  e 
sócias/avalistas, cuja a majoração das astreintes  se deu 
para  assegurar o cumprimento integral da antecipação 
da  tutela  deferida  pela  autoridade  judicial  de  primeiro 
grau.

Pois bem, é certo que o valor da multa cominatória pode 
e  deve  sofrer  redução  quando  caracterizada  a  sua 
exorbitância  ou  desproporcionalidade  relativamente  à 
obrigação principal  – conforme,  inclusive,  entendimento 
reiterado do Superior Tribunal de Justiça, como proclama 
o seguinte julgado:

“Esta Corte Superior já se firmou entendimento quanto à 
possibilidade de ser reduzido o valor de multa diária em 
razão  de  descumprimento  de  decisão  judicial  quando 
aquela se mostrar exorbitante. Precedentes. (...)” (AgRg 
no  Ag  1075142/RJ,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE 
SALOMÃO,  QUARTA TURMA,  julgado  em  04/06/2009, 
DJe 22/06/2009)
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Acontece que,  no caso em disceptação,  a  fixação  das 
astreintes  em  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais)  por  mês, 
limitado ao valor do contrato de R$ 123.127,00 (cento e 
vinte três mil e cento e vinte e sete reais) não se mostra 
exorbitante,  diante  da  capacidade  econômica  da 
agravante,  tampouco  desproporcional  ou  causadora  de 
enriquecimento  ilícito,  visto  que,  além  do  seu  objetivo, 
repita-se,  não  ser  o  pagamento  de  soma em dinheiro, 
mas sim, o simples cumprimento integral da obrigação.

Tem  mais, não se mostra excessivo o valor das 
astreintes, notadamente considerando que: para que não 
incida, basta que o agravante proceda ao cumprimento 
da determinação judicial.

Com isso, na espécie, tem lugar o julgamento singular 
previsto no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, 
que assim prescreve:

Art. 557. O relator negará seguimento a recurso 
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado 
ou em confronto com súmula ou com jurisprudência 
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal 
Federal, ou de Tribunal Superior 

Pelo  exposto,  DESPROVEJO  o  Recurso,  mantendo  a 
decisão agravada.”

Dessa forma,  DESPROVEJO  o Agravo Interno,  mantendo a 

decisão agravada.

É o voto.
Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  do 
Relator,  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque e 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, 02 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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