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DECISÃO LIMINAR

VISTOS, etc.

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de 
efeito  suspensivo (fls.  02/13)  interposto  pela  Caixa  de  Previdência  dos 
Funcionários  do Banco do  Brasil contra  decisão interlocutória  proferida  pelo 
Juízo  da  16ª  Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital  que,  nos  autos  da  Ação  de 
Cobrança,  ratificou a decisão anterior  mantendo o valor  limite  da multa,  antes 
determinada  e  diante  da  ausência  de  depósito  dos  benefícios,  devidos  ao 
agravado, referente ao período de agosto de 2011 até janeiro de 2013, fixou o 
prazo de dez dias pra o cumprimento e em caso de novo descumprimento, fixou 
nova  multa  diária  no  valor  de  R$2.000,00  (dois  mil  reais),  até  o  limite  de 
R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em  suas  razões,  a  recorrente  busca  o  deferimento  do  efeito 
suspensivo  ao  recurso,  com  base  no  princípio  da  razoabilidade  e 
proporcionalidade,  para  evitar  prejuízos  a  entidade  peticionária,  beneficiando  o 
agravado com a aplicação da multa do art. 461, do CPC. Pugna, ainda, que caso o 
entendimento do Colendo Tribunal seja diverso, o valor arbitrado seja reduzido, 
como medida de Justiça.

Juntou os documentos.

É o relatório.

Decido.

A concessão  de  liminar  em  agravo  de  instrumento,  objetivando 
atribuir efeito suspensivo à decisão agravada, encontra-se prevista pelo Código de 
Processo Civil, em seu art. 527, inc. III, combinado com o art. 558. 

In verbis:
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Art.  527.  Recebido  o  agravo  de  instrumento  no  tribunal,  e 
distribuído incontinenti, o relator:
[...]
III – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 558), 
ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a 
pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

[...]

Art. 558. O relator poderá, a requerimento do agravante, nos 
casos  de  prisão  civil,  adjudicação,  remição  de  bens, 
levantamento  de  dinheiro  sem  caução  idônea  e  em  outros 
casos  dos  quais  possa  resultar  lesão  grave  e  de  difícil 
reparação, sendo relevante a fundamentação, suspender o 
cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo 
da turma ou câmara.

Sendo,  ainda,  imprescindível,  nos termos do art.  558 do CPC, a 
presença de relevante fundamentação que possa levar o relator a entender pela 
concessão do efeito suspensivo. 

In  casu,  conforme  afirmado  na  decisão  recorrida:  “Dessa  forma, 
mantenho o valor  liminte da multa  antes determinada por este Juízo e  como ainda  não 
houve o depósito dos benefícios a ele devidos, referente ao período de agosto de 2011 até 
janeiro  de  2013, fixo  o  prazo  de  dez  dias  para  tal  cumprimento e  em  caso  de novo 
descumprimento,  fixo,  nova  multa  diária  no  valor  de  R$2.000,00  até  o  limite  de 
R$50.000,00.”

Assim, importante consignar que o objeto do presente recurso é a 
exclusão da multa aplicada, caso contrário sua redução, com observância no 
princípio da razão e proporção, diante do cumprimento da decisão judicial, já 
que tal pleito foi inicialmente indeferido pelo  Juízo “a quo” no decisum objurgado.

Percebe-se  que  em  virtude  da  recalcitrância  da 
promovida/agravante  em  descumprir  com  a  determinação  judicial  que  lhe  fora 
imposta  o  julgador  fixou  multa  diária  a  fim  de  atingir  o  fiel  cumprimento  da 
obrigação pela segunda vez.

É cediço que a aplicação da multa visa coagir o devedor a cumprir 
certa obrigação a ele imposta. Uma vez, verificado que a multa não cumpriu com 
sua finalidade de compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer 
mostra-se imperioso o seu redimensionamento, nos termos do artigo 644 e 461, § 
6°, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 644. A sentença relativa a obrigação de fazer ou não fazer  
cumpre-se  de  acordo  com  o  art.  461,  observando-se,  
subsidiariamente, o disposto neste Capítulo

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 
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equivalente ao do adimplemento. 

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

Observo, em sede de cognição sumária, presente a aparência do 
fumus  boni  iuris, que  alega  ter  o  agravante.  Analisando  o  caso  em  comento, 
verifica-se  que  a  pretensão  do  agravante  é  sustar  a  decisão recorrida,  com a 
finalidade de evitar um possível ganho de valores em favor do agravado, o que, 
data venia, por si  só,  e pelo menos  a priori, pode servir de base jurídica para 
suspender a decisão recorrida.

O STJ já decidiu:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO.  MULTA 
COMINATÓRIA.  REVISÃO.  POSSIBILIDADE.  VIOLAÇÃO 
COISA  JULGADA.  INEXISTÊNCIA.  VALOR  OBRIGAÇÃO 
PRINCIPAL.
1. Em atendimento ao princípio da proporcionalidade e para se
evitar o enriquecimento ilícito, é possível a redução do valor da 
multa  cominatória  sem  que  se  incorra  em  violação  à  coisa 
julgada, podendo ser alterada, inclusive, na fase de execução. 
2. No caso, o Tribunal de origem reduziu a multa cominatória, 
porquanto  desproporcional  à  obrigação  principal.  Incidência 
Súmula 83/STJ.
3. Agravo Regimental não provido.  (STJ – Processo - AgRg 
no  AREsp  516265  /  RJ  -  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL  -  2014/0114197-0   - 
Relator(a)  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO  -  Órgão 
Julgador: T4 - QUARTA TURMA - DJe 26/08/2014)

É bem verdade que a imposição de multa diária deve observar a 
finalidade educativa da penalidade, de modo a compelir a parte obrigada a cumprir 
o quanto determinado com a maior brevidade possível, sem ensejar, contudo, o 
enriquecimento ilícito da parte adversa. 

Entretanto, não se pode desconsiderar, in casu, que o valor principal 
apesentado é de R$9.327,86 (nove mil, trezentos e vinte e sete reais e oitenta e 
seis  centavos,  mais  R$50.000,00  (cinquenta  mil  reais),  de  multa  por 
descumprimento da obrigação de fazer, fl.61.

Contudo,  a nova astreinte  foi  fixada pelo  magistrado singular,  no 
valor de R$2.000,00 (dois mil reais) diário, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta 
mil  reais),  com  o  prazo  de  dez  dias  para  cumprimento,  em  caso  de 
desobediência, e sanção imposta pela segunda vez, com o objetivo da completa 
execução da decisão, transitada em julgado desde 19 de outubro de 2011, com 
intimação pessoal da parte promovida, datada em 04/03/2013, conforme doc. de 
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fls. 31/32, referente ao pagamento de parcelas vencidas desde agosto de 2011 a 
janeiro de 2013.

Por  outro  lado,  friso  que  o  caderno  processual  demonstra 
plausibilidade no direito vindicado pelo agravante,  quanto ao  periculum in mora, 
levando  em  consideração  que  existe  a  possibilidade  do  agravado  levantar  o 
dinheiro fixado em sede de astreintes antes do julgamento do presente recurso, 
podendo tal medida ser irreversível, no caso de um possível sucesso da agravante 
no julgamento do recurso em foco.

Isso  posto,  DEFIRO  A  LIMINAR,  para  suspender  a  decisão 
objurgada até o julgamento do presente recurso.

Comunique-se, COM URGÊNCIA, o inteiro teor desta decisão ao 
Juízo prolator. 

 
Solicitem-se as informações de estilo, no prazo de 10 (dez) dias, 

bem como, para dizer se houve o cumprimento da regra do art. 526, do CPC. 

Intime-se  o  agravado,  por  seus  advogados,  para,  querendo, 
responder  ao recurso,  juntando a documentação que entender  conveniente,  no 
prazo de 10 (dez) dias, na forma do inciso V, do art. 527, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, dê-se vista dos autos à 
douta Procuradoria de Justiça,  para se pronunciar,  igualmente,  no prazo de 10 
(dez) dias.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

DESEMBARGADOR JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                               RELATOR 
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