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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  DE  MULTA
COMINATÓRIA.  PERDA  SUPERVENIENTE  DE
INTERESSE  PROCESSUAL.  EXTINÇÃO  SEM
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  INSURGÊNCIA  DA
PARTE  AUTORA.  AÇÃO  ORIGINÁRIA EXTINTA
EM  RAZÃO  DE  LITISPENDÊNCIA.  PRETENSÃO
RECURSAL  CONTRÁRIA  A  JULGAMENTO  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA
REPRESENTATIVO  DE  CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO  DE  MULTA  COMINATÓRIA.
NECESSIDADE  DE  CONFIRMAÇÃO  POR
SENTENÇA.  HIPÓTESE  NÃO  CONSTATADA NA
ESPÉCIE.  DESPROVIMENTO  MONOCRÁTICO.
PREVISÃO DO ART. 932, IV, “C”, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.

-  A  condenação  em  multa  cominatória  exige  a
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confirmação em sentença de mérito com trânsito em
julgado ou desde que o recurso 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.

-   O  cumprimento  de  tutela  antecipada  pelo
promovido  deu  ensejo  a  extinção  da  ação,  por
ausência  de  interesse  processual,  inviabilizando  a
percepção das  astreintes correlatas, haja vista não ter
se enfrentado o mérito da demanda.  

-  O  art.  932,  IV,  “c”,  do  Código  de  Processo  Civil
autoriza o relator promover julgamento monocrático
quando a tese recursal for contrária a “entendimento
firmado  em  incidente  de  resolução  de  demandas
repetitivas ou de assunção de competência”.

Vistos.

Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 403/413, interposta por
Leidemar da Silva Azevedo, em combate a sentença de fls. 398/399, proferida pelo
Juiz de Direito da 5ª Vara Mista de Cabedelo, nos autos da  Ação de Execução de
Multa Cominatória ajuizada em face da Construtora Cristal Ltda, nestes termos:

Diante  do  exposto,  JULGO  PREJUDICADA  a
presente ação, à míngua de objeto e, por conseguinte,
de  interesse  processual,  extinguindo-a,  sem
resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do
Código de Processo Civil. 

Em suas razões, o  recorrente se insurge da decisão
que,  extinguindo  o  processo  sem  resolução  do  mérito,  deixou  de  condenar  a
construtora promovida na multa então prevista nos art. 273, §3º c/c art. 461, §4º, da
codificação revogada, independentemente do desfecho da sentença. Em sequência,
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colaciona precedentes jurisprudenciais, com o intento de prosseguir na execução da
sobredita multa cominatória, com o retorno dos autos ao 1º grau.  

Contrarrazões  ofertadas,  fls.  416/423,  refutando  as
assertivas da apelação, eis que a multa cominatória seria porventura conferida ao
recorrente nas decisões de mérito, o que não foi o caso dos autos, haja vista ter a ação
principal sido extinta em decorrência de litispendência. Postula, a um só tempo, o
desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Na ausência de preliminares,  passo ao deslinde do
mérito,  fazendo  por  necessário  um  histórico  dos  processos  em  apenso,  dada  à
interligação existente entre eles.

Nos autos tombados sob  o  nº 0001163-
11.2013.815.0731, Leidemar  da  Silva  Azevedo ajuizou  Ação  Sumária  para
Adjudicação Compulsória de Imóvel c/c pedido liminar,  em face da Construtora
Cristal Ltda, visando à assinatura das escrituras das unidades imobiliárias de nº 202
e nº  204 do Edifício  Residencial  Cristal  de  Esmeraldas,  situado na Rua Golfo  de
Campeche, s/n, Ponta de Campina, Cabedelo/PB, alegando, para justificar seu pleito,
que, embora tenha quitado o débito referente aos contratos de promessa de compra e
venda  de  imóvel  firmados  entre  as  partes,  a  promovida  se  recusa  a  cumprir  a
obrigação por ela assumida quando da celebração da avença. Afirmou, na inicial, que
a omissão da construtora vendedora está acarretando-lhe prejuízos e aborrecimentos,
porquanto está impossibilitada concluir a negociação relativa à venda dos imóveis
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adquiridos, haja vista os possíveis compradores estarem cogitando o desfazimento
do  negócio  acaso  o  problema  de  escrituração  não  seja  solucionado,  já  tendo,
inclusive, ajuizado ação cautelar incidental com o intento de forçar o cumprimento
da obrigação assumida, contudo, sem êxito em seu intento, porquanto a construtora
vendedora afirmou, quando da apresentação da contestação, que se reservava para
"proceder a assinatura da escritura dos imóveis em comento após o deslinde final do
processo  principal  de nº  073.2012.002.053-9",  fl.  04.  Diante do panorama narrado,
postulou, em sede de liminar, a outorga judicial da escritura de compra e venda dos
imóveis,  ou,  alternativamente,  a  intimação  da  promovida  para  cumprimento  da
obrigação,  e,  no  mérito,  a  procedência  do  pedido  e  a  consequente  adjudicação
compulsória dos bens.

Tutela  antecipada  deferida,  nos  moldes  da  decisão
proferida às fls. 94/95.

Dando  prosseguimento  a  ação,  o  Juiz  de  Direito
oficiante na respectiva unidade judiciária,  extinguiu o processo sem resolução do
mérito, em virtude da existência de litispendência, fls. 362/365, decisão mantida nesta
instância revisora, com desfecho definitivo, porquanto o Recurso Especial forcejado
pelo autor foi inadmitido, fls. 503/504.

Em  paralelo,  Leidemar  da  Silva  Azevedo  ajuizou
Ação de  Execução  de  Multa  Cominatória, em face  da Construtora  Cristal  Ltda,
extinta sem resolução, com a intenção de auferir a multa cominatória decorrente dos
autos  de  Adjudicação  Compulsória,  por  cumprimento  tardio  a  escrituração
pretendida. 

 Acontece que a mencionada execução foi extinta sem
resolução do mérito, por ausência de interesse processual, por perda de objeto.

Desse modo, nada obstante a existência de processos
em apenso, o reclamo que ora se examina, fls. 403/413, volume II, está a combater a
decisão inserida nos autos de nº 0001802-92.2014.815.0731, in fine, fls. 398/399, volume
I.

Portanto,  a  pretensão  posta  a  desate  é  aferir  se  o
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autor tem direito a receber a multa cominatória advinda da decisão interlocutória de
fls.  94/95,  em  que  se  deferindo  a  tutela  antecipada  determinou  “a  intimação  da
promovida para assinar a escritura pública de compra e venda de imóveis adquiridos
pelo promovente, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos
reais)”.

A resposta é negativa.

Isso porque, ao compulsar os autos, infere-se que a
decisão que extinguiu a ação ensejadora da multa ora executada foi sem resolução do
mérito, em virtude da existência de litispendência.

Logo,  a  intenção  do  recorrente  em  recebê-la
independentemente  da  forma  de  extinção  esbarra  no  julgamento  do  Superior
Tribunal  de Justiça,  RESp 1.200.856-RS, representativo de controvérsia,  em que se
exige a confirmação da predita multa em sentença de mérito, senão vejamos: 

 
DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO
ESPECIAL SOB O RITO DO ART.  543-C DO CPC.
EXECUÇÃO  PROVISÓRIA  DE  MULTA
COMINATÓRIA  FIXADA  POR  DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA  DE  ANTECIPAÇÃO  DOS
EFEITOS  DA  TUTELA.  NECESSIDADE  DE
CONFIRMAÇÃO  POR  SENTENÇA.  RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  PROVIMENTO  PARCIAL
DO  RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  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  execução  provisória  após  a  sua
confirmação pela  sentença de mérito e desde que o
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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 ampliativa,  razão pela qual  é
inadmissível a execução provisória de multa fixada
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  direito
material  reclamado  que  lhe  dá  suporte,  então
apurado após ampla 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  requisitos  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 supra, no regime do art. 543-C
do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008
do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto,
dá-se parcial provimento ao Recurso Especial. (REsp
1200856/RS,  Rel.  Ministro SIDNEI BENETI,  CORTE
ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014).

Nesse  caminhar,  porquanto  inexiste  sentença  que
tenha ratificado a multa cominatória – astreintes-, não há se falar em título executivo,
tampouco sua execução da sanção.

Considerando,  então,  que  o  reclamo  está  em
desacordo com precedente do Superior Tribunal de Justiça, submetido ao regime de
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recurso repetitivo, julgo monocraticamente o reclamo em epígrafe.

Ante  o  exposto, NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO, fazendo-o nos termos do art. 932, IV, “c”, do Código de Processo Civil.

P. I.

João Pessoa, 26 de março de 2018.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador

Relator
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