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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
OMISSÃO VERIFICADA QUANTO À DECLARAÇÃO DO
TERMO INICIAL PARA EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO
DE  FAZER.  ACOLHIMENTO.  SANEAMENTO  QUE  NÃO
AUTORIZA EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS.

- Constatado que a insurgência do embargante diz respeito a
simples omissão na declaração, pelo órgão julgador, do termo
inicial para exigibilidade da obrigação de fazer discutida nos
autos, é de rigor o acolhimento dos embargos, sem, contudo,
conferir-lhes efeitos infringentes, haja vista que a pretensão
das astreintes, inclusive, não se defagra a partir desse marco,
demandando  a  intimação  pessoal  da  parte,  inocorrida  na
espécie, conforme bem decidido e apurado anteriormente.

VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que fguram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos
do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento à f.  35.

RELATÓRIO

Cuida-se de aclaratórios opostos pelo Espólio de Humberto de
Almeida  Vitorino contra  Acórdão  que,  por  unanimidade,  negou  provimento  ao
agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática  que, decidindo recurso
apelatório, negou seguimento ao mesmo, mantendo sentença que indeferiu pedido
de execução de  astreintes,  ao  argumento,  em suma,  da  falta  de  prévia  intimação
pessoal da empresa apelada para cumprimento de obrigação de fazer.



Sustenta  o  embargante  que  o  desisum recorrido  deve  ser
reformado, haja vista ter se omitido  acerca do termo inicial para cumprimento da
obrigação  de  fazer,  atendo-se  unicamente  ao  indeferimento  da  execução  das
astreintes por falta de intimação pessoal do recorrido, o que são coisas distintas.

Por tal motivo, requer o conhecimento dos presentes embargos.

É o relatório.

VOTO

Examinando os autos,  penso que os embargos  de declaração
devem ser acolhidos, tão somente para sanar omissão no acórdão de fs.  217/221,
consubstanciada na falta de declaração, pela Corte, do termo inicial de exigibilidade
da obrigação de fazer vindicada nos autos, ainda que tenha o mesmo denotado a
inexigibilidade das multa cominatória por ausência de intimação pessoal da parte ré.

Com efeito, vislumbrada a omissão legitimante da oposição dos
aclaratórios e procedendo-se, a esse respeito, ao saneamento desse vício, saliento, de
início, que a obrigação de fazer vindicada nos autos verte em torno da discriminação
mensal,  por  parte  da  concessionária  de  telefonia  ré,  das  faturas  telefônicas  do
terminal  fxo  n.  (5 )    22-6994,  de  titularidade  do  demandante,  ou,  diante  da
impossibilidade de fazê-lo, em redor da abstenção de pulsos além da franquia.

Nesse prisma, destaco trecho da decisão concessiva da medida:

“[…]  julgo  procedente  o  pedido,  para  determinar  que  a
empresa promovida  proceda imediatamente à descriminação
(sic)  mensal  das  faturas  da  conta  telefônica  de  prefxo  nº
(83)3322-6994 – de propriedade do autor,  especifcando cada
ligação, número discado, horário, duração da chamada, valor
cobrado,  ou  seja,  todas  as  informações  devidas.  Caso,  a
promovida não tenha condições de descriminar (sic) os pulsos
telefônicos, fca obrigada a deixar de realizar a cobrança que
vem  sob  o  título  de  ‘pulsos  além  da  franquia’  ou  pulsos
excedentes’, inclusive em nível de tutela antecipada.

Fixo multa mensal cominatória de R$ 1.000,00 (um mil reais),
em caso de descumprimento da tutela que ora se concede, a
qual manifesta de forma defnitiva” (f. 88).

À luz desse entendimento, exsurge que, muito embora deferida
a obrigação de fazer na sentença, inclusive com a cominação de astreintes, aquela
fora concedida a título de tutela antecipada, em vista sobretudo da constatação do



periculum in mora pelo Juízo singular, de modo que, sua exigibilidade se defagrara a
partir do momento da prática daquele ato do juiz, isto é, da data da sentença, não
pressupondo, todavia, a confguração do trânsito em julgado do expediente.

Desta feita, é salutar o saneamento do vício em exame, a fm de
declarar,  como termo inicial da exigibilidade da obrigação de fazer em menção,
porquanto decorrente do deferimento de tutela antecipada, a data da prolação da
decisão que a concedera, isto é, da sentença lavrada no dia 05/04/2006 (f. 88).

Todavia, mesmo a despeito de tal provimento, entendo não ser
o caso de emprestar efeitos infringentes aos aclaratórios, máxime porque, ainda que a
obrigação  de  fazer  fosse  exigível  a  partir  do  marco  temporal  acima denotado,  a
medida apenas teria a aptidão de produzir efeitos concretos em face da empresa
demandada a partir de sua intimação pessoal para cumprimento, essa a qual não se
verifcou na espécie, como já reiteradamente debatido in casu concreto.

Em outras palavras,  conclui-se que,  ainda exigível  a medida,
em não havendo a intimação pessoal da parte, não se defagra o termo inicial para
cumprimento da mesma, tampouco se verifca a mora do obrigado, o que resulta na
manifesta e inequívoca impossibilidade de cobrança da multa cominatória.

Referendando a inteligência em perfl, impõe-se reprisar o que
foi consagrado por esta Corte no julgamento embargado, in verbis:

“Com  efeito,  pelo  que  se  colhe  dos  autos,  o  espólio  recorrente
pleiteou a execução de astreintes em decorrência do descumprimento
de uma decisão judicial, a qual fxou multa cominatória mensal no
valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a incidir nos casos em que a empresa
apelada  não  efetuasse  o  detalhamento  das  ligações  constantes  na
fatura de serviços de telefonia fxa.

Todavia,  conforme  resta  reconhecido  pela  vasta  jurisprudência  do
STJ, a intimação pessoal do executado, em sede de obrigação de fazer,
é necessária para o cumprimento da obrigação estampada no decisum,
fato este que não ocorreu na presente casuística.

Tal entendimento é pacífco no STJ, conforme precedentes infra:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO  DE  ASTREINTES.  INTIMAÇÃO  PESSOAL.
NECESSIDADE.  SÚMULA  140/STJ.  DECISÃO  AGRAVADA
MANTIDA. IMPROVIMENTO. I. É necessária a intimação pessoal
do devedor quando aplicada multa diária pelo descumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer. II.  A prévia intimação do devedor
constitui  condição  necessária  para  a  cobrança  de  multa  pelo
descumprimento  de  obrigação  de  fazer. III.  Os  agravantes  não



trouxeram nenhum argumento capaz de modifcar a conclusão do
julgado,  a  qual  se  mantém  por  seus  próprios  fundamentos.  IV.
Nego provimento ao agravo regimental. (AgRg no Ag 1188025/RJ,
Rel.  Ministro  VASCO  DELLA  GIUSTINA  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO  DO  TJ/RS),  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
05/04/2011, DJe 13/04/2011)(GRIFOS PRÓPRIOS).

CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO
AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA.
ASTREINTES.  INTIMAÇÃO  PESSOAL.  NECESSIDADE.
IMPROVIMENTO. I. A incidência de astreintes depende da prévia
intimação  pessoal  da  parte  para  o  cumprimento  da  decisão  que
impõe  a  ordem  e  a  respectiva  penalidade.  II.  Embargos
declaratórios  recebidos  como  agravo  regimental,  improvido  este.
Astreintes afastadas. (STJ - AgRg no REsp 1080043 / RS – Rel. Min.
Aldir  Passarinho  Júnior  –  T4  -  DJe  07/12/2009.)(GRIFOS
PRÓPRIOS).

Processo civil. Agravo no recurso especial. Execução de astreintes.
Inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. Multa
diária.  Obrigação  de  fazer.  Intimação  pessoal.  Necessidade.  -  A
parte a quem se destina a ordem de fazer ou não fazer deve ser
pessoalmente  intimada  da  decisão  cominatória,  especialmente
quando  há  fxação  de  astreintes.  Precedentes.  Agravo  no  recurso
especial improvido. (STJ - AgRg no REsp 993209 / SE – Relª. Minª.
Nancy Andrighi – T3 - DJe 04/04/2009)(GRIFOS PRÓPRIOS).

Sobre o tema, destaque-se, ainda, a súmula 410, do STJ, verbis:

Súmula  410.  A  prévia  intimação  pessoal  do  devedor  constitui
condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento
de obrigação de fazer ou não fazer.

Assim, diante do cenário posto nos autos, penso que outro caminho
não resta senão indeferir a execução da multa cominatória fxada na
sentença transitada em julgado, ante a falta da intimação pessoal da
ora apelada para cumprir a obrigação dela constante.

Destarte, considerando a jurisprudência pacífca do STJ sobre o tema
e o disposto no art.  337,  caput,  do Código de Processo Civil, nego
seguimento à apelação cível, mantendo os exatos termos da decisão
guerreada”.

Nesses termos, hei por bem acolher os presentes embargos de
declaração,  tão  apenas  para  integrar  o  acórdão  recorrido  naquilo  que  tange  à
fundamentação acima consignada, porém, sem conferir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.



DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, rejeitar os embargos,  nos
termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des.
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Exma Dra. Jacilene Nicolau Faustino,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 05 de maio de 2015.

João Pessoa, 09 de maio de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator
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