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APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  PROVISÓRIA  DE  AS-
TREINTES. EXTINÇÃO DO FEITO PELO MAGISTRADO DE
BASE.  MULTA DIÁRIA FIXADA EM  SEDE DE ANTECIPA-
ÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CON-
FIRMAÇÃO EM SENTENÇA E DE APELO RECEBIDO SEM
EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO REPETITIVO DO SUPERI-
OR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.  NEGATIVA DE PROVIMENTO
DA IRRESIGNAÇÃO APELATÓRIA. 

- A execução provisória da condenação em multa cominatória somente
poderá ocorrer com a confirmação em sentença de mérito com trânsito
em julgado ou desde que o recurso apelatório eventualmente interpos-
to seja recebido sem o efeito suspensivo, consoante estabelece o RESp
nº 1.200.856-RS, do Superior Tribunal de Justiça, submetido ao rito
dos recursos repetitivos.

- “A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o
dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em anteci-
pação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória
após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recur-
so eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo."
(STJ. Corte Especial Recurso Repetitivo. REsp 1200856 / RS. Rel.
Min. Sidnei Beneti. J. em 01/07/2014).

-  A revogação da tutela antecipada é consequência lógica do acórdão
que, ao dar provimento a recurso apelatório, julgou improcedente o
pedido inicial, independente de expresso pronunciamento judicial nes-
se, cuja liminar fica, mesmo que de forma implícita, automaticamente
revogada. 

- “Esta Corte vem firmando o entendimento de que fica prejudicado o
recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de
instrumento interposto contra decisão que defere/indefere liminar ou
antecipação de tutela,  quando há a superveniência de sentença de



mérito, tanto de procedência, porquanto absorve os efeitos da medida
antecipatória, por se tratar de decisão proferida em cognição exauri-
ente; como de improcedência,  pois há a revogação, expressa ou im-
plícita,  da  decisão  antecipatória.”  (STJ.  REsp  1232489/RS.  Relª.
Minª. Eliana Calmon. J. em 28/05/2013).

V I S T O S.

Trata-se de recurso apelatório interposto por Robérgia Farias Araújo
da Nóbrega, desafiando sentença lançada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comar-
ca de Campina Grande  que, nos autos da Execução Provisória de Astreintes movida em
face da  Telemar Norte Leste S/A, extinguiu o feito executório, “uma vez que o título que
o lastreia perdeu a certeza após o julgamento de improcedência do processo principal,
com o devido trânsito em julgado” - fls. 199.

Em suas razões recursais, o exequente, ora apelante, afirma que o títu-
lo executivo em execução é a decisão antecipatória dos efeitos do processo principal, e não
a sua posterior sentença de mérito.

Logo em seguida, proclama “que a decisão que concedeu antecipada-
mente a tutela buscada nos autos originários gera seus efeitos até a presente data, visto
que o v. acórdão que julgou o recurso de apelação, no processo principal, emanado deste
E. TJ/PB, foi omisso quanto a uma eventual revogação daquela aludida decisão antecipa-
tória” - fls. 208.

 
Ao final, pugna pelo provimento do seu apelo, no sentido de ordenar o

regular prosseguimento do feito executório – fls. 205/209.

Contrarrazões recursais – fls. 215/221.

Instada a pronunciar-se, a Procuradoria de Justiça apenas opinou pelo
prosseguimento do recurso, sem lançar qualquer manifestação meritória – fls. 230/231. 

É o relatório que se faz necessário. 

DECIDO.

Conforme relatado, o cerne da questão concentra-se em aferir o acerto
ou não da decisão de primeiro grau de jurisdição que extinguiu a ação de execução provi-
sória de astreintes.

Analisando os autos, verifico que foi deferida tutela antecipada nos
autos da Ação Cominatória nº 001.2005.015133-9, determinando que a parte ora apelada
discriminasse todas as ligações efetuadas pela recorrente, sob pena de multa diária de R$
1.000,00 (mil reais).

A referida liminar foi confirmada por sentença de procedência meritó-
ria (fls. 65/70, cujo recurso apelatório, recebido no efeito suspensivo (fls. 109/110), foi
provido para reformar o decreto sentencial, no sentido de julgar improcedente o pleito au-
toral formulado no processo principal.



Pois  bem,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  ao  analisar  o  RESp  nº
1.200.856-RS,  submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que a execução provisó-
ria da condenação em multa cominatória somente poderá ocorrer com a confirmação em
sentença de mérito com trânsito em julgado ou desde que o recurso apelatório eventual-
mente interposto seja recebido sem o efeito suspensivo, senão vejamos:

“DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL  SOB  O
RITO  DO  ART.  543-C  DO  CPC.  EXECUÇÃO  PROVISÓRIA  DE
MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓ-
RIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDA-
DE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO.  ART.  543-C  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTA-
TIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil,  fixa-se
a seguinte tese: "A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC,
devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando
fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de exe-
cução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e
desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com
efeito suspensivo."
2.- O termo "sentença", assim como utilizado nos arts. 475-N, I,  e
475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliati-
va, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fi-
xada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela,
ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão.
3.- Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa
cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do di-
reito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após am-
pla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que
a sua confirmação por Tribunal,  embora sob a chancela de decisão
colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos re-
quisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição
sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela.
4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese su-
pra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Reso-
lução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto,
dá-se parcial provimento ao Recurso Especial.” (STJ. Corte Especial
Recurso Repetitivo. REsp 1200856 / RS. Rel. Min. Sidnei Beneti.  J.
em 01/07/2014). Grifei.

Desse modo, tendo existido recurso apelatório recebido no efeito sus-
pensivo, cuja irresignação modificou a sentença para julgar improcedente o pleito autoral,
é incabível a execução provisória das astreintes arbitradas em sede de tutela antecipada.

Ademais, a revogação da liminar é consequência lógica do acórdão
que, ao dar provimento a recurso apelatório, julgou pela improcedência do pedido inicial,
independente de pronunciamento judicial nesse sentido. 



No mesmo diapasão, segue aresto da Corte da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPA-
DA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR. SUPER-
VENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO RATIFICANDO A TUTE-
LA ANTECIPADA ANTERIORMENTE DEFERIDA. PERDA
DE OBJETO DO RECURSO RELATIVO À MEDIDA ANTECIPATÓ-
RIA.
1. Esta Corte vem firmando o entendimento de que fica prejudicado o
recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de
instrumento interposto contra decisão que defere/indefere liminar ou
antecipação de tutela,  quando há a superveniência de sentença de
mérito, tanto de procedência, porquanto absorve os efeitos da medida
antecipatória, por se tratar de decisão proferida em cognição exauri-
ente; como de improcedência, pois há a revogação, expressa ou im-
plícita, da decisão antecipatória.
2. Prolatada sentença de mérito ratificando a tutela antecipada ante-
riormente deferida,  eventual  recurso de apelação será recebido no
efeito meramente devolutivo, nos termos do art. 520, VII, do CPC.
3.  Recurso  especial  prejudicado.”  (STJ.  REsp  1232489/RS.  Relª.
Minª. Eliana Calmon. J. em 28/05/2013). Grifei.

Ante  o  exposto,  monocraticamente,  nego  provimento  ao  recurso
apelatório.

P.I. Cumpra-se.

João Pessoa, 18 de abril de 2018.

    José Ricardo Porto
Desembargador Relator
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