
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0777802-65.2007.815.0011.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Embargante : Telemar Norte Leste S/A.
Advogado : Caio César Vieira Rocha.
Embargado : Severino Rodrigues da Silva.
Advogado : Érico de Lima Nóbrega.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  VÍCIO  NA
DECISÃO.  OMISSÃO RECONHECIDA  PELO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
APRECIAÇÃO  DA  ALEGAÇÃO  OMISSA.
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  FALTA  DE
INTIMAÇÃO  PESSOAL.  DECLARAÇÃO  DE
NULIDADE DOS ATOS PELO JUÍZO  A  QUO.
PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL
DE  JUSTIÇA.  INCONGRUENTE
DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL
PARA  PAGAMETNO  DO  VALOR
EXECUTADO.  OBRIGAÇÃO  EXEQUENDA
QUE  CARECE  DOS  ATRIBUTOS  DE
CERTEZA  E  LIQUIDEZ  EM  VIRTUDE  DA
PRÓPRIA  NULIDADE  RECONHECIDA.
ACOLHIMENTO  DOS  ACLARATÓRIOS.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
PROVIMENTO DO AGRAVO.

- Os embargos de declaração são cabíveis no caso de
o  provimento  jurisdicional  apresentar  omissão,
contradição ou obscuridade, nos termos do art. 535 do
Diploma Processual  Civil,  bem  como para  sanar  a
ocorrência de erro material. 

- Em sendo omisso o Acórdão em relação a alegação
de fato relevante, constante dos autos, é necessário o
acolhimento dos embargos de declaração, com efeito
integrativo e infringente, a fim de que seja sanado o
vício, aperfeiçoando, assim, a prestação jurisdicional.
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-  A nulidade  da execução do montante das astreintes
cobradas é, no caso vertente, é manifesta, encontran-
do respaldo na jurisprudência dominante do Superior
Tribunal  de  Justiça,  o  qual  assevera  que  a  parte  a
quem se destina a obrigação de fazer ou não fazer fir-
mada por ordem judicial deve ser pessoalmente inti-
mada da decisão cominatória, especialmente quando
há fixação de multa por descumprimento. Aplicação
da Súmula nº 410 do Tribunal da Cidadania.

- Se houve reconhecimento de nulidade dos atos prati-
cados a partir da decisão que integrou a sentença con-
denatória à obrigação de fazer com a fixação de multa
cominatória diária, a própria execução das  astreintes
restou prejudicada, porquanto declarada a nulidade da
Carta de Sentença que tinha por objetivo executar a
quantia calculada sob o título de multa por descum-
primento da condenação imposta. É, pois, nula a exe-
cução apresentada pela parte recorrida, em virtude do
reconhecimento da nulidade por ausência de intima-
ção pessoal, circunstância que implica a própria des-
constituição dos atributos de certeza e liquidez neces-
sários à obrigação exequenda.
 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba  em acolher os
Embargos,  concedendo-lhes  efeitos  infringentes  para  dar  provimento  ao
Agravo de Instrumento, à unanimidade, nos termos do voto do relator. 

Trata-se de  Agravo de Instrumento interposto pela  Telemar
Norte Leste S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da
Comarca de Campina Grande que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-
executividade movida contra Severino Rodrigues da Silva.

Por  ocasião  do  julgamento  da  presente  irresignação
instrumental,  a  Segunda  Câmara  Cível,  sob  a relatoria,  à  época,  do
Excelentíssimo  Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque,  deu
parcial provimento ao recurso (fls. 432/440). 

Em  face  da  decisão  colegiada,  foram  opostos  Embargos
Declaratórios  (fls.  445/455)  pela  agravante  e,  após  a  rejeição  do  recurso
aclaratório (fls. 469/476), ambas as partes apresentaram Recursos Especiais
(fls. 478/487; 508/522).

O Superior Tribunal de Justiça apenas  conheceu em parte do
inconformismo da empresa agravante, dando-lhe provimento para determinar
o retorno dos autos a fim de se suprir a omissão quanto à manifestação deste
Egrégio Tribunal acerca da ocorrência ou não de intimação pessoal  da parte
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embargante  antes  da  cobrança  do  valor  das  astreintes  (fls.  641/646).  O
Acórdão do Tribunal da Cidadania assim restou ementado:

“PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.
SERVIÇO  PÚBLICO.  TELEFONIA.  ASTREINTES.
FALTA  DE  INTIMAÇÃO  PESSOAL  PARA  O
CUMPRIMENTO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
OMISSÃO  NO  ACÓRDÃO  RECONHECIDA.
EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS PARA O
RETORNO DOS AUTOS ÀS VIAS ORDINÁRIAS.
1. Na hipótese dos autos,  o Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba não se manifestou quanto à falta
de intimação pessoal da parte como requisito para a
execução da obrigação de fazer lhe imputada.
2. Quanto a este ponto, ainda na instância ordinária,
a parte ora embargante manejou devidos embargos
de  declaração,  nos  quais  suscitou,  entre  outras
questões,  a  referida  nulidade  quanto  à  falta  de
intimação pessoal.  Mesmo assim, o Tribunal  a quo
não  se  manifestou  sobre  esse  ponto  indispensável
para a devida solução da querela.
3. Houve, portanto, violação do artigo 535, inciso II,
do CPC, o que impõe o reconhecimento de nulidade
do  acórdão,  bem  como  a  determinação  de  novo
julgamento  dos  embargos  de  declaração  para  que
seja sanada a apontada omissão.
4.  Embargos  de  declaração  acolhidos,  com efeitos
infringentes” (fls. 641). 

Ante a declaração de nulidade do Acórdão de fls. 469/476, há
de ser colocado o presente feito em mesa para julgamento dos aclaratórios
opostos em face da decisão colegiada de fls. 432/440.

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
aclaratórios.  

Nos  termos  do  art.  535  do  Código  de  Processo  Civil,  são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade,  contradição  ou  omissão.  Desse  modo,  pressupõe  para  sua
interposição, por exemplo, a falta de clareza na redação e a possibilidade de
eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.  Permite-se,  assim,
através  deste  recurso,  aclarar-se  o  texto,  de  forma a  que  seja  amplamente
entendido o respectivo teor.

Quanto ao cabimento do presente recurso, como relatado, haja
vista a manifestação do Superior Tribunal de Justiça acerca da omissão no que
se refere à ocorrência ou não de intimação pessoal da parte embargante antes
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da cobrança do valor das astreintes,  não há maiores delongas a serem feitas,
devendo-se,  pois,  conhecer  do  recurso  para  a  análise  do  vício  aclaratório
indicado.

Pois bem, passa-se, então,  ao estudo do ponto apontado como
omisso pelo Tribunal da Cidadania. Há de se destacar, primeiramente, que a
correção da visualizada omissão implicará a reforma do julgado levado a cabo
por esta Colenda Segunda Câmara Cível, porquanto o Acórdão embargado foi
expresso em não conhecer do argumento relativo à falta de intimação pessoal
e,  em  consequência,  dar  provimento  parcial  ao  agravo  para  tão  somente
reduzir o valor das multas cominatórias executadas.

Conforme  se  infere  dos  autos,  a  presente  irresignação
instrumental traz, à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça, a Exceção de
Pré-executividade movida pela empresa agravante em face da parte agravada,
no âmbito da execução de multa cominatória de obrigação de fazer imposta
por  ocasião  do  trânsito  em  julgado  do  Processo  nº  001.2006.015.840-7,
perfazendo um valor total perseguido de R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil
reais).

No  âmbito  da  exceção  apresentada,  a  empresa  promovida
requereu que fosse declarada nula a execução  defendendo a inexistência de
título  executivo  líquido,  certo e  exigível,  declarando-se,  consequentemente,
nula a execução aforada,  “porquanto a sentença exequenda não possui  os
requisitos legais necessários para embasar uma execução forçada” (fls. 148).

Ao  apreciar o feito,  a magistrada singular proferiu a  decisão
agravada (fls. 35/38), julgando  “procedente a exceção de pré-executividade
para declarar nulos os atos praticados a partir das fls. 63 e determinar a
intimação pessoal da empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, ora executada,
para  no  prazo  de  quinze  dias,  pagar  a  importância  de  R$  207.000,00
(duzentos e sete mil reais), sob pena de incidência de multa de 10% pelo não
pagamento,  na  forma  preconizada  no  art.  475/J,  do  CPC” (fls.  38).  A
sentença impugnada apresentou a seguinte ementa:

“EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARGUIÇÃO  DE  FALTA  DE  INTERESSE.
DESPROPORCIONALIDADE  DO  VALOR  DA
MULTA  E  INEXIGIBILIDADE  DO  TÍTULO.
REJEIÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO
PESSOAL.  CONFIGURAÇÃO.  ANULAÇÃO  DOS
ATOS  PROCESSUAIS  ANTERIORMENTE
PRATICADOS. PROCEDÊNCIA.
- Restando configurado nos autos, a inobservância
da intimação pessoal na forma prevista em lei, não
há outro caminho a seguir senão julgar procedente a
exceção para sanar a falha existente” (fls. 35).

Contra esta decisão se volta o presente Agravo de Instrumento,
tendo sido proferido o Acórdão de fls. 432/440, em face do qual foram opostos
os Embargos de Declaração de fls.  445/455, cuja apreciação novamente se
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leva à mesa de julgamento, haja vista a declaração, pelo Superior Tribunal de
Justiça, de nulidade da decisão que os rejeitou,  afirmando expressamente a
existência de omissão quanto à alegação da falta de intimação pessoal antes da
cobrança do valor das astreintes.

De  fato,  o  Acórdão  de  fls.  432/440,  ao  afirmar,  quanto  à
nulidade da execução por falta de intimação pessoal para o cumprimento de
sentença  de  obrigação  de  fazer,  que  “a  matéria  não  fora  suscitada  ao
Magistrado  Primígeno  na  exceção  de  pré-executividade,  não  tendo  o
Julgador  Singular  decidido  nada  a  esse  respeito” (fls.  435),  representou,
verdadeiramente,  uma  manifesta  omissão,  aparentemente  revestida  de
legitimidade pelo fundamento da inovação recursal e pelo receio de ocorrência
de supressão de instância.

Entretanto,  pela  própria  leitura  já  da  ementa  do  julgado  de
primeiro grau impugnado, verifica-se que houve expressa apreciação do juízo
a quo acerca  da  falta  de  intimação pessoal  e  respectiva  nulidade  dos  atos
processuais praticados.

Dessa  forma,  não há  que se falar  em supressão  de  instância
quanto  ao  argumento  de  nulidade  de  toda  a  execução  por  ausência  de
intimação pessoal em relação à obrigação de fazer imposta,  bem como em
preclusão no que se refere a essa mesma alegação recursal, porquanto impugna
especificamente  um dos fundamentos da sentença recorrida,  sendo,  pois,  o
devido momento de apresentação por parte da empresa agravante.

Logo, passo à apreciação acerca da nulidade de toda a execução
representada pela Carta de Sentença de fls. 109/111. Com efeito, analisando-se
detidamente os autos – em especial a sentença que acolheu a exceção de pré-
executividade e a  cópia integral  do caderno processual  relativo à contenda
existente  entre  as  partes  –,  vislumbra-se  que  a  juíza  singular,  após  a
apresentação dos argumentos impugnatórios da execução intentada pelo ora
agravado,  verificando  ainda  a  ausência  de  intimação pessoal  em relação à
sentença que determinava o cumprimento de uma obrigação de fazer sob pena
de incidência de multa cominatória diária, declarou “nulos os atos praticados
a partir das fls. 63” (fls. 38).

A partir das fls. 63 dos autos da execução (fls. 105 deste encarte
processual),  vislumbra-se  a  própria  petição  da  Carta  de  Sentença  (fls.
109/111),  ou  seja,  a  execução  em  sua  totalidade,  pois  se  reconhecera  a
nulidade  da  cobrança  das  multas  cominatórias  nos  moldes  pleiteados  pelo
exequente.

A nulidade no caso vertente é manifesta, encontrando respaldo
na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o qual assevera
que a parte a quem se destina a obrigação de fazer ou não fazer firmada por
ordem  judicial  deve  ser  pessoalmente  intimada  da  decisão  cominatória,
especialmente quando há fixação de multa por descumprimento.

Tal  hipótese  de  nulidade  se  coaduna  perfeitamente  com  o
princípio constitucional do devido processo legal, especialmente com a sua
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faceta  da  proporcionalidade  e  razoabilidade  das  regras  processuais,
propiciando, efetivamente, para ambas as partes interessadas, a justa solução
do caso concreto.

Isso  porque,  revela-se  desarrazoado  vislumbrar-se  que  uma
pessoa, ainda que jurídica, tenha de arcar com a multa cominatória por uma
atitude que deveria fazer ou deixar de fazer – ou seja, de cunho eminentemente
personalíssimo  –  sem  se  ter  a  mínima  certeza  plausível  de  que  restou
efetivamente ciente do comando judicial obrigacional a que lhe foi dirigido.
Entender-se  dessa  forma,  diante  da  própria  finalidade  a  partir  da  qual  o
legislador criou o instituto das astreintes, geraria um enriquecimento sem justa
causa,  cujo montante  perseguido,  in  casu,  ainda  se  mostra  excessivamente
desproporcional ao possível agravo sofrida pela parte contrária.

Sobre  a  necessidade  de  intimação  pessoal  em  hipóteses
semelhantes,  o  Tribunal  da  Cidadania  apresenta  firme  posicionamento,
conforme se depreende do seguinte julgado:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.  MULTA  COMINATÓRIA.  INTIMAÇÃO
PESSOAL.  NECESSIDADE.  MERA  REPETIÇÃO
DOS  ARGUMENTOS  DO  RECURSO  ESPECIAL
NAS  RAZÕES  RECURSAIS  DO  AGRAVO
REGIMENTAL.  1. A  parte  a  quem  se  destina  a
ordem de fazer ou não fazer deve ser pessoalmente
intimada  da  decisão  cominatória,  especialmente
quando há fixação de astreintes. Precedentes. 2. Ao
repisar os fundamentos do recurso especial, a parte
agravante  não  trouxe,  nas  razões  do  agravo
regimental, argumentos aptos a modificar a decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos  fundamentos.  3.  Agravo  regimental  não
provido”.
(STJ,  Relator:  Ministro  LUIS  FELIPE SALOMÃO,
Data  de  Julgamento:  05/06/2014,  T4  -  QUARTA
TURMA). (grifo nosso).

Não  bastasse  a  jurisprudência  dominante,  o  entendimento
verificado ainda se encontra sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
verbete de nº 410, cujo teor assim dispõe que: “a prévia intimação pessoal do
devedor  constitui  condição  necessária  para  a  cobrança  de  multa  pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

E ainda, mostra-se de igual forma majoritária a jurisprudência
dos Tribunais Pátrios acerca do tema ora abordado,  consoante se infere dos
seguintes arestos:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROCESSUAL
CIVIL.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  ASTREINTES.
VALOR.  INTIMAÇÃO  PESSOAL  PARA
CUMPRIMENTO.  NECESSIDADE.  O  valor  da
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multa  não  deve  ser  tão  ínfimo  a  ponto  de
desestimular  o  devedor  do  cumprimento  da  ordem
nem  tão  expressivo  que  se  constitua  em  fonte  de
enriquecimento  à  parte.  Art.  461,  §  6º,  CPC.
Tratando-se de obrigação de fazer, é imprescindível
a intimação pessoal da parte a quem se destina a
ordem de  fazer,  sobremaneira frente  à fixação  de
astreintes.  Multa  cominatória  para  o  caso  de
descumprimento da obrigação de fazer que tem seu
termo inicial apenas a partir da intimação pessoal
da parte obrigada.  Precedentes jurisprudenciais do
STJ e desta Corte.  À UNANIMIDADE. NEGARAM
PROVIMENTO  AO  RECURSO.  (Agravo  de
Instrumento Nº 70057192205, Nona Câmara Cível,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Tasso  Caubi
Soares Delabary, Julgado em 18/12/2013)
(TJ-RS - AI: 70057192205 RS , Relator: Tasso Caubi
Soares Delabary,  Data de Julgamento: 18/12/2013,
Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 20/01/2014). (grifo nosso).

“IMPUGNAÇÃO  AO  CUMPRIMENTO  DE
SENTENÇA.  ASTREINTES.  INICIO.  OBRIGAÇÃO
DE  FAZER.  INTIMAÇÃO  PESSOAL.
NECESSIDADE.  CONSTRIÇÃO VIA BACEN-JUD.
INTIMAÇÃO  PARA  OFERECER  EMBARGOS.
INEXISTÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. - Para
a incidência da multa diária por descumprimento da
ordem judicial, mister se faz a intimação pessoal da
parte  responsável  pelo  cumprimento  da  obrigação
de fazer, segundo orientação da Súmula 410/STJ. -
A dispensa do termo de penhora quando a constrição
é  realizada  por  meio  do  sistema  Bacen-Jud  não
retira a necessidade de intimação do executado para
oferecimento  de  impugnação  ao  cumprimento  de
sentença”.
(TJ-MG  -  AC:  10251100021772002  MG,  Relator:
Cláudia  Maia,  Data  de  Julgamento:  18/07/2013,
Câmaras  Cíveis  /  13ª  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de
Publicação: 26/07/2013). (grifo nosso).

“AGRAVO  INTERNO.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
SENTENÇA  TRANSITADA  EM  JULGADO.
NECESSIDADE  DE  INTIMAÇÃO  PESSOAL  DA
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  RÉ,  PARA  O
CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
SÚMULA Nº  410  DO  STJ.  DESCABIMENTO  DA
EXECUÇÃO  DAS  ASTREINTES.  Necessidade  de
intimação pessoal do devedor para o cumprimento
de  obrigação  de  fazer.  Artigo  632  do  Código  de
Processo Civil. Teor da Súmula nº 410 do Superior

Embargos de Declaração nº 0777802-65.2007.815.0011 7



Tribunal  de  Justiça.  -  Instituição  financeira  não
intimada  para  o  cumprimento  da  determinação
judicial,  consubstanciada na exclusão do nome do
autor  agravante  dos  cadastros  de  restrição
creditícia.  Correto  acolhimento  da  impugnação
oferecida  pela  casa  bancária.  Descabimento  da
execução  de  valor  a  título  de
astreintes.DESPROVIMENTO  DO  RECURSO  DE
AGRAVO INTERNO”.
(TJ-RJ  -  AI:  147918620118190000  RJ  0014791-
86.2011.8.19.0000, Relator: DES. CARLOS SANTOS
DE  OLIVEIRA,  Data  de  Julgamento:  26/04/2011,
NONA  CAMARA  CIVEL,  Data  de  Publicação:
02/05/2011). (grifo nosso).

Portanto,  correta  se  mostra  a  decisão  agravada  quanto  à
declaração da nulidade dos atos processuais posteriores à prolação da sentença
que estipulou definitivamente a obrigação de fazer para a empresa agravante,
fixando multa diária em caso de descumprimento.

De  outra  banda,  absolutamente  incoerente  se  revela  a
determinação,  ao  final  do  decisum  vergastado,  de  intimação  pessoal  da
Telemar Norte Leste S/A para pagamento da importância de R$ 207.000,00
(duzentos e sete mil reais), com base no art.  475-J do Código de Processo
Civil.

Ora, se houve reconhecimento de nulidade dos atos praticados a
partir da decisão que integrou a sentença condenatória à obrigação de fazer
com a fixação de multa cominatória diária, a própria execução das astreintes
restou prejudicada, porquanto declarada a nulidade da Carta de Sentença que
tinha  por  objetivo  executar  a  quantia  calculada  sob  o  título  de  multa  por
descumprimento da condenação imposta.

Dessa  forma,  há  de  ser  dado  provimento  à  irresignação
apresentada pela empresa agravante, para os fins de declarar nula a execução
apresentada pela parte recorrida, em virtude do reconhecimento da nulidade
por  ausência  de  intimação  pessoal,  circunstância  que  implica  a  própria
desconstituição  dos  atributos  de certeza  e  liquidez  necessários  à  obrigação
exequenda.

Ressalte-se,  por  fim,  que  as  alegações  atinentes  ao  valor  da
multa cominatória imputada restam prejudicadas, tendo em vista a declaração
de nulidade da execução em sua totalidade.

- Conclusão

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  tendo  em vista  a  existência  de
omissão,  reconhecida  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  por  ocasião  do
Recurso Especial  nº  1.249.461/PB,  quanto à  análise  do argumento recursal
referente à falta de intimação pessoal, bem como tendo em vista a decretação
de  nulidade  do  Acórdão  de  fls.  469/476  pelo  Tribunal  da  Cidadania,
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ACOLHO  os  Embargos  de  Declaração de  fls.  445/455,  com  efeitos
infringentes,  e,  por  conseguinte,  DOU  PROVIMENTO ao  Agravo  de
Instrumento para declarar nula a execução intentada por Severino Rodrigues
da Silva.

É COMO VOTO.  

Presidiu a sessão o Exmo. Des.  Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho.    Participaram do julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro do
Valle Filho, o Exmo. Dr. José Ferreira Ramos Júnior (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
     Desembargador Relator
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