
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O
AGRAVO INTERNO  na RECLAMAÇÃO Nº 0001176-30.2017.815.0000
RELATOR  : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
AGRAVANTE    : Telemar Norte Leste S/A
ADVOGADO     : Wilson Sales Belchior (OAB/PB 17.314-A)
AGRAVADO : 1ª Turma Recursal Mista de Campina Grande 
INTERESSADA : Cleyde Bezerra Santino da Silva

AGRAVO  INTERNO  NA  RECLAMAÇÃO.  NÃO
CONHECIMENTO  DA  RECLAMAÇÃO.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.
IRRESIGNAÇÃO.  ACÓRDÃO  QUE  ENTENDEU  PELA
DESNECESSIDADE  DE  INTIMAÇÃO  PESSOAL  PARA
CUMPRIMENTO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  NOS
JUIZADOS  ESPECIAIS.  SUPOSTA  AFRONTA  A  SÚMULA
410 DO STJ. MATÉRIA PROCESSUAL. DESCABIMENTO DA
RECLAMAÇÃO.  RELATIVIZAÇÃO  DA  APLICAÇÃO  DA
SÚMULA  410  NOS  JUIZADOS  ESPECIAIS.  AUSÊNCIA  DE
DEMONSTRAÇÃO  DE  CONTRARIEDADE  A
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ EM SENTIDO
CONTRÁRIO.  ACERTO  DA  DECISÃO  IMPUGNADA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 

Como  restou  consignado  na  decisão  agravada,  o  reclamante  não
demonstrou que a decisão reclamada afronta entendimento pacífico do STJ,
porquanto  a  matéria  discutida  no  REsp  1349790/RJ  não  se  discutiu  a
aplicação da Súmula 410 nos Juizados Especiais, mas a matéria discutida
naquele  REsp  referia-se  a  necessidade  ou  não  da  revisão  da  referida
súmula para igualar o rito do cumprimento de sentença condenatória de
obrigação  de  fazer  e  não  fazer  ao  rito  da  execução  de  sentença
condenatória  do  pagamento  de  quantia  certa,  em  razão  da  reforma
processual levada a efeito pelas Leis 11.323/05 e 11.382/06.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado, à unanimidade, negar provimento ao agravo.

1



RELATÓRIO

Cuida-se  de  Agravo Interno interposto  em  face  de  decisão
monocrática  de  fls.  415/419 que,  considerando  que  o  reclamante  não  demonstrou  que  a
decisão  reclamada  afronta  entendimento  pacífico  do  STJ,  não  conheçeu  da  presente
reclamação,  julgando  extinto  o  processo  sem  resolução  de  mérito,  ante  a  sua  manifesta
inadmissibilidade.  

Inconformado, o agravante alega que, ao contrário do que entendeu
essa relatoria, restou demonstrado que a decisão reclamada contrariou entendimento firmado
no REsp 1.349.790,  julgado sob a  sistemática  dos  recursos  repetitivos.  Por  tais  motivos,
pugna  pelo  provimento  do  Agravo  Interno  para  conhecer  e  dar  seguimento  a  presente
reclamação. (fls. 436/434)

Sem contrarrazões  embora  devidamente  intimado.  (Certidão  de  fls.
439)

É o relatório. VOTO.

Cuida-se de Reclamação, com pedido liminar, interposta por Telemar
Norte Leste S/A contra Acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal Mista de Campina
Grande  que,  nos  autos  do  Recurso  Inominado  nº  0019283-46.2004.815.0011,  negou
provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, julgando recurso
inominado, reformou a sentença para cassar a liberação de alvarás e de qualquer valor em
favor da executada.

Alegando  que  o  Acórdão  oriundo  da  Primeira  Turma  Recursal  de
Campina Grande afronta entendimento pacífico do STJ, notadamente a Súmula 410 que tem o
seguinte enunciado: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária
para  a  cobrança  de  multa  pelo  descumprimento  de  obrigação  de  fazer  ou  não  fazer.”,
requereu, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a procedência da
reclamação  para,  cassando-se  o  acórdão  reclamado  e  adequando-se  à  solução  jurídica  ao
entendimento do STJ, garantir a autoridade da Súmula referida.

Em decisão monocrática de fls. 415/419 esta relatoria,  não conheceu
da presente reclamação,  julgando extinto o processo sem resolução de mérito,  ante  a  sua
manifesta inadmissibilidade, nos seguintes termos:

“O caso dos autos resume-se a possibilidade de aplicação da Súmula 410
do STJ em sede de Juizados Especiais e, ao que se vê, o acórdão reclamado
não desconsiderou a Súmula apontada, mas tão somente relativizou a sua
aplicação  por  entender  que  a  exigência  de  intimação  pessoal  não  se
coaduna  com  os  princípios  norteadores  dos  Juizados  Especiais  Cíveis,
principalmente, o da informalidade e celeridade processual.

Tem-se  que  a  Resolução  nº  03/2016  do  Superior  Tribunal  de  Justiça
“delegou” a este  Tribunal  de Justiça a competência para verificar  se  a
decisão de Turma Recursal Estadual afronta, ou não, a jurisprudência do
STJ, cabendo o julgamento à Seção Especializada.1

1 Art.  1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais  de Justiça a competência para processar e julgar as
Reclamações  destinadas  a  dirimir  divergência  entre  acórdão  prolatado  por  Turma  Recursal  Estadual  e  do  Distrito  Federal  e  a
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E,  no  caso  dos  autos,  o  reclamante  não  demonstrou  que  a  decisão
reclamada afronta entendimento  pacífico do STJ sobre  a  aplicação da
Súmula 410 nos processos dos Juizados Especiais, sendo também por este
motivo, descabida a presente reclamação, conquanto fora das hipóteses do
art. 988 do NCPC.

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público
para: 

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão
do  Supremo  Tribunal  Federal  em  controle  concentrado  de
constitucionalidade;  (Vigência)  (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

IV  –  garantir  a  observância  de  acórdão  proferido  em  julgamento  de
incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção
de competência;

Ademais,  restou  consignado no  Acórdão reclamado  a  desnecessidade  de
intimação pessoal da parte promovida, ora reclamante, a qual não poderia
alegar desconhecimento da obrigação imposta, mormente quando impetrou
mandado de segurança em razão da decisão de arbitramento das astreintes. 

Assim, não conheço da presente reclamação, julgando extinto o processo
sem resolução de mérito, ante a sua manifesta inadmissibilidade.” (GRIFO
NOSSO)

Irresignado,  o  Reclamante  interpôs  o  presente  Agravo  Interno,
afirmando  que a  decisão  reclamada contrariou  entendimento  firmado  no REsp 1.349.790,
julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, merecendo ser conhecida e processada a
presente reclamação.

Pois bem. Não merecem guarida os argumentos do agravante. 

O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  julgando  o  Recurso  Especial  nº
1349790/RJ, entendeu que o verbete da Súmula 410 do STJ, que tem o seguinte enunciado:
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de
multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”, continua válido mesmo a
entrada em vigor da Lei 11.232/2005, encontrando-se a ementa do acórdão assim redigida: 

RECURSO ESPECIAL.  PROCESSUAL CIVIL.  OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DESCUMPRIMENTO.  MULTA  DIÁRIA.  INTIMAÇÃO  PESSOAL.
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 410-STJ. EXCLUSÃO DA PENA. PROVIMENTO.
1.  "A prévia intimação pessoal  do devedor constitui  condição necessária
para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou

jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  consolidada  em incidente  de  assunção  de  competência  e  de  resolução de  demandas
repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de
precedentes.

Art. 2º Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais
locais, quanto ao procedimento da Reclamação.

Art. 3º O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de
Justiça.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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não  fazer."  Entendimento  compendiado  na  Súmula  n.  410,  editada  em
25.11.2009,  anos  após  a  entrada  em  vigor  da  Lei  11.232/2005,  o  qual
continua válido em face do ordenamento jurídico em vigor. Esclarecimento
do decidido pela 2ª  Seção no EAg 857.758-RS.  2.  Hipótese  em que não
houve  intimação  específica  para  o  cumprimento  da  obrigação  de  fazer
sequer em nome do advogado. A intimação do conteúdo da sentença, em
nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, realizada
na forma do art. 475-J do CPC, não é suficiente para o início da fluência da
multa  cominatória  voltada  ao  cumprimento  da  obrigação  de  fazer.  3.
Recurso especial provido. REsp 1349790 / RJ Data 25/09/2013

Ao que se vê, no caso julgado pelo STJ, ao contrário do que afirma o
agravante, não se discutiu a aplicação da Súmula 410 nos Juizados Especiais, mas a matéria
discutida naquele REsp referia-se a necessidade ou não da revisão da referida súmula para
igualar o rito do cumprimento de sentença condenatória de obrigação de fazer e não fazer ao
rito  da  execução  de  sentença  condenatória  do  pagamento  de  quantia  certa,  em razão  da
reforma processual levada a efeito pelas Leis 11.323/05 e 11.382/06.

Assim, ao contrário do que pretende o agravante, o caso dos autos não
se molda àquele discutido no REsp apontado pelo reclamante como contrariado pela decisão
reclamada. 

Logo,  como  restou  consignado  na  decisão  agravada,  inexiste
entendimento  consolidado  no  STJ  com  relação  aplicação  da  Súmula  410  nos  Juizados
Especiais, de modo que descabida a presente reclamação, deve ser mantida a decisão que não
a conheceu.

Feitas  estas  ponderações,  nego  provimento  ao  agravo  interno,
mantendo o pronunciamento objurgado em todos os seus termos.

É como voto.
 
Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá

e Benevides. Relator: Excelentíssimo Senhor Des. Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.
Participaram ainda  do  julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira, João Alves da Silva, Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho,
a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz
convocado para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.  

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos
Carvalho, Procuradora de Justiça. 

João Pessoa, 18 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides

Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

AGRAVO INTERNO  na   RECLAMAÇÃO Nº   0001176-30.2017.815.0000

Vistos etc.

Inclua-se em pauta.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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