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TIM CELULAR S.A. (CPF/CNPJ:) 
 

      

. ---------------------------------- ajuizou ação declaratória de 1 

inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, com pedido de 

antecipação de tutela em face de TIM CELULAR S/A, sendo julgados procedentes os 

pedidos iniciais (seq. 41.1), com a retificação da sentença ante o acolhimento dos 

embargos de declaração (seq. 51.1). 

A parte ré interpôs recurso (seq. 59.1). 

Houve a suspensão do processo até o julgamento do incidente 

de resolução de demandas repetitivas n. º 1.561.113-5, TJPR (seq. 69.1). 

O réu informou o cumprimento da obrigação de fazer (seq. 

, havendo a manifestação do autor (seq. 81.1) e do réu (seq.  78.1) 86.1). 

Constatou-se o descumprimento da determinação judicial e a 

necessária aplicação da multa diária fixada, ainda que haja a suspensão do incidente de 

resolução de demandas repetitivas, uma vez que é inconteste o descumprimento da medida 

liminar, não se insurgindo a parte em relação à multa quando interpôs a apelação, motivo 

pelo qual se determinou a intimação da parte autora para apresentar cálculo a respeito da 

referida multa (seq. 88.1). 

A parte autora alega que a citação da ré foi recebida no dia 

18 /02/2016, conforme seq. 12.1; observado o dia da citação, tem-se que o período de 

quinze dias, contado em dias úteis, para cumprimento da obrigação, terminou no dia 

10 /03/2016; conforme se infere dos autos, no dia 09/05/2016, seq. 27.2, a obrigação ainda 

não tinha sido cumprida; foi proferida a sentença julgando-se procedente os pedidos, com 
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a manutenção das astreintes conforme fixado em decisão interlocutória (seq. 51.1); não foi 

oficiado aos órgãos de proteção ao crédito em razão do recurso proposto pela ré; no dia 

04/06/2020 (seq. 78), a ré informa que realizou o cumprimento da obrigação, apresentado 

telas sistêmicas extraídas em 03/06/2020; a manifestação foi impugnada em razão do 

cumprimento da obrigação ser intempestiva; submetida a julgamento a manifestação 

oposta pela ré, prolatou-se a decisão de seq. 88.1, sendo determinado a realização do 

cálculo da multa-diária, após ter decorrido o prazo de 15 (quinze) dias que foram 

concedidos para cumprimento, destacando que a citação ocorreu em 18/02/2016, havendo 

o início em 11/03/2016 e, como término, a data da efetiva comprovação da retirada do 

nome do autor, petição de seq. 78.1, tela sistêmica do dia 03/06/2020; apresenta os cálculos 

no valor de R$ 772.000,00 (setecentos e setenta e dois mil reais, seq. 92.1). 

Intimado, o réu alega que deve restar, a priori, devidamente 

esclarecido que não se trata de pedido de cumprimento provisório para pagamento do valor 

da multa e que a intimação poderia ter se dado nos termos do artigo 523 do CPC; a parte 

autora pede a avaliação quanto ao valor final apresentado e em respeito ao contraditório e 

ao devido processo legal, se manifesta tão somente quanto ao valor liquidado; o pedido de 

cumprimento de sentença pelo valor da multa, deverá ser apresentado em momento 

posterior e pela via correta por incidente específico, sob pena de ofensa ao devido processo 

legal; o feito aguarda remessa do recurso de apelação ao Egrégio Tribunal de Justiça, que 

até o presente momento ainda não foi processado e remetido; o valor final apresentado 

pelo autor a título de multa por suposto descumprimento da obrigação é devida a atenção, 

pois se mostra equivocado; o cálculo do autor indica o valor de R$ 772.000,00 e indicando 

como termo inicial o prazo para cumprimento a data de 11/03/2016 e o termo final a data 

de 02/03/2020; quanto ao período indicado pelo suposto descumprimento, a condição de 

que em sentença de mérito se confirmou a liminar, sendo determinada a expedição de 

ofício ao SCPC para que excluísse o apontamento; por se tratar de um obrigação fungível, 

tanto que houve a expedição de ofício para o cumprimento, somente se poderia imputar a 

responsabilidade pelo suposto descumprimento até a data da sentença, qual seja, 

13/12/2016; essa condição também é indicada pelo autor na petição de seq. 92, inclusive 

desde a data da sentença não houve o cumprimento; referido ofício não foi expedido pela 

Secretaria e tão pouco requerido pelo autor, que igualmente teria o interesse; não pode ser 

responsabilizada pela eventual inércia da serventia em cumprir com o determinado em 

sentença, para que se desse a imediata expedição de ofício ao SCPC; denota do extrato do 

SCPC juntado pelo autor com a inicial, a negativação somente poderia ter se dado com 

relação aos débitos vencidos no período de 11/2014 e 12/2014, sendo o mais correto que a 

negativação teria se dado em 01/2015, apesar de o autor apresentar com a inicial somente 

o extrato do SCPC datado de 22/08/2015, sem a informação da data da inclusão; e por essa 

condição é de se entender que antes mesmo da comprovação feita de exclusão do nome do 

autor, a própria exclusão já teria se dado em momento anterior, considerando o prazo de 

até 5 (cinco) anos pela permanência de apontamentos junto ao SCPC; jamais poderá ser 

considerado como termo final da data de 02/03/2020, como indicado pelo autor; requer 
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seja o feito chamado a ordem, para que reavalie o valor da suposta multa que seria devida, 

considerando todos os fatos indicados, e ainda, em atenção ao artigo 537, § 1º, do CPC, e 

artigo 884 do Código Civil, sob pena de nítido enriquecimento sem causa (seq. 98.1). 

Vieram os autos conclusos. DECIDO. 

  

2. Por decisão de seq. 7 foi deferida liminar determinando ao 

réu que procedesse a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência das dívidas questionadas nestes autos (títulos GSM021059470957 e 

GSM0261076677132), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa diária 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Expediu-se carta de citação e intimação, sendo entregue em 

18/02/2016, conforme documento de seq. 12. 

Assim, excluído o prazo para cumprimento da decisão o prazo 

para a aplicação da multa teve início em 07/03/2016. 

Em sentença de seq. 41 foi julgado procedente o pedido inicial 

determinando a exclusão definitiva do nome do autor dos órgãos de proteção do crédito, 

mediante a expedição de ofícios, contudo com a interposição de recurso, não houve 

cumprimento das disposições finais da sentença. 

Não consta dos autos demonstração da data em que ocorreu a 

exclusão do nome dos autos dos cadastros de proteção ao crédito em cumprimento da 

determinação judicial, contudo o autor indica para a cobrança até o dia 02/06/2020, 

momento em que apresenta tele sistemática do Serasa Experian (seq. 92) demonstrando 

nada mais existir em seu nome nos cadastros de maus pagadores. Em razão de tais fatos 

alega o réu que a inscrição teria se dado em 01/2015 e como não pode perdurar por mais 

de 5 (cinco) anos a exclusão teria ocorrido em janeiro/2020. 

O Código de Processo Civil, em seu artigo 139, inciso IV, 

autoriza que o juiz determine a adoção de medição indutivas, coercitivas, mandamentais 

ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. O mesmo 

ocorria no Código de Processo Civil revogado o qual permitia a imposição de multa nas 

obrigações de fazer. 

As astreintes não constituem uma condenação propriamente 

dita, mas um meio coercitivo do qual dispõe o Estado-Juiz para obrigar o sucumbente ao 

efetivo cumprimento das decisões judiciais. Esta sanção não tem qualquer relação com o 
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dano, pois a este basta unicamente o ressarcimento. Por isso, o fato das astreintes serem 

revestidas à parte vencedora e não ao Estado, uma vez que visa coagir o sucumbente ao 

cumprimento da decisão judicial.   

Tal atitude mostrasse completamente temerosa, pois o Estado 

detém o monopólio da Justiça, não podendo ficar ao bel prazer do jurisdicionado escolher 

se cumpre ou não a decisão judicial sem que sobre ele recaia as consequências deste ato. 

Logo, ante a opção da ré  em descumprir a ordem judicial deverá arcar com a multa 

imposta, sob pena de incitar o descumprimento de ordens judiciais. 

Contudo, a multa cominatória deve ser fixada em valor 

razoável, justamente para compelir a parte obrigada a cumprir a determinação judicial, e 

de outro norte, impedir que não volte a reincidir em atitude perniciosa, mas nunca deverá 

servir como forma de enriquecimento indevido ao seu beneficiário, por isso deve observar 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim a multa deve ser arbitrada de 

forma razoável, não podendo se tornar mais proveitosa ao beneficiado a não satisfação da 

ordem. 

O artigo 537, §1º, do Código de Processo Civil, permite que o 

juiz, de ofício, modifique o valor da multa, caso verifique que ela se tornou excessiva. 

Ademais, deve-se evitar o enriquecimento ilícito da parte, ainda mais em se tratando de 

multa para cumprimento de ordem judicial. Nesse sentido: 

  

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO 

DE TELEFONIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA 

REGULARIZAÇÃO DA LINHA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. 

MANUTENÇÃO DO QUANTUM DIÁRIO. REDUÇÃO DO VALOR 

LIMITE DE INCIDÊNCIA. 

Com efeito, o fito das astreintes é justamente o de compelir o devedor da 

obrigação de fazer/não fazer a cumpri-la, ou seja, de conferir efetividade 

à decisão judicial. Ocorre que, no caso concreto, a multa, fixada em R$ 

100,00 por dia, e consolidada em R$ 20.000,00, mostra-se demasiadamente 

alta. Manutenção do valor das astreintes, mas redução, com base no art. 

461, §6º, do CPC, do valor de sua consolidação para R$ 10.000,00, o que 

estimulará o cumprimento da medida, mas não acarretará o 

enriquecimento ilícito da parte autora. Dado parcial provimento ao 

agravo, em decisão monocrática. (Agravo de Instrumento Nº 
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70067719369, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Dilso Domingos Pereira, Julgado em 14/12/2015) 

  

Segundo os cálculos apresentados pelo autor a multa 

cominatória até 02/06/2020 totaliza a quantia de R$ 772.000,00 (setecentos e setenta e dois 

mil reais). Logo, não restam dúvidas de que tal quantia é extremamente excessiva e implica 

em enriquecimento ilícito do autor. 

  

3. De tal modo, entendo pela modificação e consequente 

redução da multa acumulada, limitando-a ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

4.A cobrança do valor da multa deve seguir o procedimento 

previsto no artigo 523, do Código de Processo Civil, contudo deverá ser formulada em 

incidente apartamento, uma vez que ainda pende o julgamento do recurso de apelação. 

  

5. Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

doEstado do Paraná, ante a interposição de recurso, conforme determinado na decisão de 

seq. 

63.1. 

6. Intimem-se. Diligências necessárias. 

União da Vitória, (data da assinatura digital). 

  

Leonor Bisolo Constantinopolos Severo 

Juíza de Direito 

 


