
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014934-63.2005.815.0011 — 6ª Vara Cível da Comarca de Campina
Grande
RELATOR        : Dr. João Batista Barbosa. Juiz Convocado para substituir o  Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides
APELANTE      : Maria Carmem Andreza Martins
ADVOGADO   : Érico de Lima Nóbrega (OAB/PB 9.602)
APELADO        : Telemar Norte Leste S/A
ADVOGADOS : Wilson Sales Belchior (OAB/PB 17.314-A)

APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  COMINATÓRIA —  DECISÃO
MONOCRÁTICA  PELA  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  —
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA — DETERMINAÇÃO DE NOVA
INTIMAÇÃO  PESSOAL  —  PEDIDO  DE  NOVA  EXECUÇÃO  —
DEFERIMENTO  —  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE  —
RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO
— ACOLHIMENTO — DECISÃO ACERTADA — IMPOSSÍVEL A
EXECUÇÃO  DE  ASTREINTES  SEM  O  CONHECIMENTO  DA
DECISÃO POR PARTE DO EXECUTADO — DESPROVIMENTO.

— Não tendo o executado tomado conhecimento de forma pessoal da sentença que
lhe condenou, não há que se falar em prosseguimento da execução.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima
identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, negar provimento ao recurso apelatório. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  Maria  Carmen  Andreza
Martibs, contra a sentença de fls. 378/379, proferida nos autos da Exceção de Pré-Executividade
ajuizada pela Telemar Norte Leste S/A, que julgou procedente o pedido exordial.

A apelante,  em  suas  razões  recursais  de  fls.  402/405,  assegura  que  o
magistrado de primeiro grau ocorreu em desacerto, tendo em vista que “conforme se pode notar do
decisum  inserto  às  fls.139/141,  o  reconhecimento  da  “ausência  de  exibilidade  da  obrigação
expressa na sentença” se deu em decorrência da “falta da intimação daquela que deveria cumpri-
la”,  não havendo qualquer  pronunciamento/ato  judicial  que  tenha rescindido a  r.  sentença de
mérito (fase de conhecimento) de fls. 27/32 (ver certidão de trânsito em jugado à fl.59).”



Afirma  também,  que  “(…) o  juízo  a  quo,  ao  reconhecer  a  mencionada
nulidade (ausência de intimação pessoal da parte obrigada a cumprimento de obrigação de fazer),
através da decisão de fls. 139/141, ordenou, no mesmo ato judicial, as providências necessárias ao
regular  prosseguimento  do  feito  especificamente  ao  consignar:  “intime-se  pessoalmente  a
promovida/impugnante da obrigação específica expressa na sentença” (fl. 141).”

Assevera  ainda,  que “(…)  em  cumprimento  à  referida  determinação
judicial, vê-se que a Recorrida acabou regularmente intimada, de forma pessoal, e por mais de
uma oportunidade, para dar cumprimento à obrigação de fazer imposta  na r. sentença meritória,
como fazem prova os Ars – Avisos de Recebimento inseridos às fls. 142 e 380.” 

Por fim, requer o provimento do recurso apelatório.

Contrarrazões às fls. 421/440.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 451/452, opinou pelo
prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório. 

VOTO

A autora/apelante ajuizou ação cominatória em face da promovida/apelada,
tendo a sentença de fls. 27/32, julgado procedente o pedido, “extinguindo o processo de julgamento
de mérito,  nos  termos do art.  269,  I  do CPC, determinando que a promovida se abstenha da
cobrança das ligações a título de pulsos excedentes ou além da franquia enquanto não dispor de
equipamento necessário a discriminação das chamadas, sob pena de multa diária no valor de R$
1.000,00”.

Tendo  a  sentença  transitado  em  julgado  à  fl.  59,  a  promovente  moveu
execução  de  astreintes  em  face  do  promovido,  tendo  em  seguida  a  executada  apresentado
impugnação ao cumprimento de sentença, e esta por sua vez, fora julgada procedente (fl. 139/141),
por entender o magistrado de primeiro grau que “ Às fls. 58v constata-se certidão cartorária dando
conta de que em razão da revelia a promovida/impugnante não foi intimada da sentença”,  havendo
portanto,  a  extinção  do  pedido  de  cumprimento  de  sentença  pela  ausência  da  exibilidade  da
obrigação expressa nesta, pela falta de intimação daquela que deveria cumpri-la.

Em face desta decisão, houve recurso apelatório manejado pela promovente
às  fls.  144/149,  tendo esta  Corte  deliberado pela  manutenção da sentença objurgada,  conforme
acórdão de fls. 193/195, ocorrendo trânsito em julgado em 27.10.2008, de acordo com a certidão de
fl. 198.

À  fl.  253  foi  determinado  que  o  promovido  fosse  intimado  para  dar
cumprimento a sentença de fl. 27.

Ato contínuo, o promovido veio aos autos informando o cumprimento da
decisão às fls. 255/256.

A promovente  por  sua  vez,  entrou  com  novo  pedido  executório  às  fls.
270/271, requerendo o pagamento espontâneo no valor de R$ 1.709.000,00 (hum milhão setecentos
e nove mil reais) nos termos do art. 475-J, § 4º do CPC.



Intimada para realizar o pagamento, a promovida manejou exceção de pré-
executividade, tendo o juiz julgado esta procedente, conforme antes relatado.

Pois bem.

A questão é de fácil deslinde.

A recorrente à fl.  270, afirma que  “mesmo intimada de forma “pessoal”
para  cumprimento  da  obrigação  específica  expressa  na  sentença  (AR  à  fl.142),  preferiu  a
Empresa/Promovida,  fazer  ouvidos moucos à determinação judicial,  tendo em vista que várias
faturas telefônicas, verificadas após o trânsito em julgado do r. decisum exequendo, foram emitidas
com a cobrança, unilateral e aleatória, de valores pecuniários sob o simplório rótulo de “pulsos
além da franquia”.

Afirmou  ainda,  que  “na  realidade  os  documentos  de  fls.  258  a  264,
apresentados pela própria promovida, atestam que o serviço de detalhamento de chamada local,
referente ao terminal telefônico mantido pela Promovente, apenas foi realizado no dia 20/08/2013,
mesmo tendo sido, aquela empresa, intimada de maneira “pessoal” desde 04/09/2008 (AR à fl.
142).”

Ora, inicialmente deve ser esclarecido que a intimação através de AR à fl.
142 refere-se a comunicação formal da penhora de fl. 88/92. Ocorre que, o magistrado de primeiro
grau proferiu decisão posterior (fl. 139/141) extinguindo o cumprimento de sentença em razão da
falta de intimação da promovida.

É possível observar que apesar de não conter nos autos informação de qual
dia  o  executado  recebeu  a  intimação,  verifica-se  que  a  carta  de  intimação  foi  expedida  dia
07/08/2013, conforme certidão de fl. 253v, tendo o promovido vindo aos autos informar que deu
cumprimento a sentença desde o dia 20.08.2013.

Logo,  não  há  que  se  falar  em  qualquer  rescisão  da  sentença  conforme
deixou transparecer o apelante, pois para todos os efeitos a intimação da decisão sob pena de multa
se deu apenas em  agosto de 2013, e, tendo o promovido/recorrido cumprido a decisão logo em
seguida a sua intimação, não há que se falar em qualquer execução de astreintes.

 Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO.

Por  fim,  condeno  a  apelante  ao  pagamento  das  custas  processuais  e
honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais). 

É como voto.
Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti

de Albuquerque (Presidente). Participaram do julgamento, ainda, a Exma. Desa. Maria das Graças
Albuquerque Morais Guedes e o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz com jurisdição limitada,
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides (Relator).

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Marcus Vilar Souto
Maior, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  Maria  Carmen  Andreza
Martibs, contra a sentença de fls. 378/379, proferida nos autos da Exceção de Pré-Executividade
ajuizada pela Telemar Norte Leste S/A, que julgou procedente o pedido exordial.

A apelante,  em  suas  razões  recursais  de  fls.  402/405,  assegura  que  o
magistrado de primeiro grau ocorreu em desacerto, tendo em vista que “conforme se pode notar do
decisum  inserto  às  fls.139/141,  o  reconhecimento  da  “ausência  de  exibilidade  da  obrigação
expressa na sentença” se deu em decorrência da “falta da intimação daquela que deveria cumpri-
la”,  não  havendo  qualquer  pronunciamento/ato  judicial  que  tenha  rescindido  a  r.sentença  de
mérito (fase de conhecimento) de fls.27/32 (ver certidão de trânsito em jugado à fl.59).”

Afirma  também,  que  “(…) o  juízo  a  quo,  ao  reconhecer  a  mencionada
nulidade (ausência de intimação pessoal da parte obrigada a cumprimento de obrigação de fazer),
através da decisão de fls.139/141, ordenou, no mesmo ato judicial, as providências necessárias ao
regular  prosseguimento  do  feito  especificamente  ao  consignar:  “intime-se  pessoalmente  a
promovida/impugnante da obrigação específica expressa na sentença” (fl.141).”

Assevera  ainda,  que “(…)  em  cumprimento  à  referida  determinação
judicial, vê-se que a Recorrida acabou regularmente intimada, de forma pessoal, e por mais de
uma oportunidade, para dar cumprimento à obrigação de fazer imposta  na r.sentença meritória,
como fazem prova os Ars – Avisos de Recebimento inseridos às fls.142 e 380.” 

Por fim, requer o provimento do recurso apelatório.

Contrarrazões às fls. 421/440.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 451/452, opinou pelo
prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o Relatório.



Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2018

Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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