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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2211130-47.2015.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes 
VRG LINHAS AÉREAS S/A e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, é 
agravado ÍTALO MEDEIROS DIAS.

ACORDAM, em 38ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DECISÃO MANTIDA - 
RECURSO IMPROVIDO.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e FERNANDO SASTRE 
REDONDO.

São Paulo, 2 de março de 2016.

EDUARDO SIQUEIRA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2211130-47.2015.8.26.0000
Agravantes: VRG LINHAS AÉREAS S/A e GOL LINHAS AÉREAS 
INTELIGENTES S/A 
Agravado: ÍTALO MEDEIROS DIAS
Comarca: São Paulo
VOTO Nº: 17630

AGRAVO DE INSTRUMENTO  AÇÃO 
DECLARATÓRIA C.C. TUTELA ANTECIPADA  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  AUSÊNCIA DE 
INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DA 
OBRIGAÇÃO DE FAZER  NÃO INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA 410, DO STJ. Como se verifica dos autos às fls. 
140/141, 144 e 146, a Agravante (Gol Linhas Aéreas 
Inteligentes S/A) foi citada, além de intimada pessoalmente 
da decisão que fixou a obrigação de fazer. Importante 
destacar também que na sequência, a VRG Linhas Aéreas 
S/A (Incorporadora de GOL Transportes Aéreos S/A) 
apresentou petição à fl. 147 informando, que teria 
cumprido tempestivamente a decisão que fixou a obrigação 
de fazer. Assim, é de se destacar que a Agravante além de 
ter sido intimada pessoalmente da decisão que fixou a 
obrigação de fazer, também se manifestou nos autos, 
peticionando à fl. 147, o que deixa claro e inequívoco o seu 
conhecimento quanto à decisão que antecipou parcialmente 
os efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo Agravado 
e fixou a multa cominatória.  RECURSO IMPROVIDO 
NESTE PONTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO  AÇÃO 
DECLARATÓRIA C.C. TUTELA ANTECIPADA  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  INCIDÊNCIA DE 
MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO  
POSSIBILIDADE  A imposição da multa a Agravante 
pelo descumprimento da obrigação de fazer como forma de 
coerção para o cumprimento da ordem judicial possui 
amparo em nosso ordenamento jurídico. No caso vertente, 
estão presentes os requisitos elencados no art. 461 e §§, do 
Código de Processo Civil. Isto porque, foi determinado à 
Agravante VRG Linhas Aéreas que deixasse de efetuar 
cobranças no cartão de crédito do Agravado e não 
permitisse que os dados cadastrais do mesmo fossem 
incluídos nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de 
multa cominatória. Ocorre que, in casu, as cobranças não 
cessaram e, além disso, o Agravado teve seu nome inserido 
no rol de inadimplentes. Assim, correta a decisão que fixou 
a multa cominatória, que, inclusive, já se encontra 
confirmada pela sentença trazida às fls. 650/658.  
RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO  AÇÃO 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Agravo de Instrumento nº 2211130-47.2015.8.26.0000 -Voto nº 3

DECLARATÓRIA C.C. TUTELA ANTECIPADA  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  MULTA POR 
DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL  
REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE 
LIMITE DA MULTA  IMPOSSIBILIDADE. A limitação 
do valor da multa fixada pelo descumprimento de 
obrigação de fazer (R$ 30.000,00  trinta mil reais), atende 
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e 
guarda correspondência com o valor atribuído à causa (R$ 
33.000,00), motivo pelo qual deve ser mantida.  
RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.

DECISÃO MANTIDA  RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com 

pedido de efeito suspensivo, interposto por VRG LINHAS AÉREAS S/A 

(INCORPORADORA DE GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A) E GOL 

LINHAS AÉREAS INTELGENTES S/A, nos autos da “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS 

C.C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, ora em fase de cumprimento de 

sentença, que lhes propôs ÍTALO MEDEIROS DIAS, contra a decisão de 

fls. 758/759, da lavra da Juíza FERNANDA DE CARVALHO QUEIROZ, que 

acolheu em parte a exceção de pré-executividade outrora apresentada 

pelos Agravantes, reduzindo o limite da multa cominatória para R$ 

30.000,00 (trinta mil reais).

Inconformadas, as Agravantes alegam, em síntese, 

que: a) não foram intimadas pessoalmente para cumprimento da obrigação 

de fazer imposta pelo Juízo a quo; b) deve ser observada a Súmula 410 do 

STJ (“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária 

para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou 

não fazer)”; c) caso restasse caracterizado, de fato, o descumprimento da 

decisão que antecipou os efeitos da tutela, deveriam ter sido intimadas 

pessoalmente dessa decisão; d) não há que se falar em exigibilidade da 

multa (astreintes) pelo descumprimento da tutela antecipada deferida ao 

Agravado; e) a multa aplicada no valor de R$ 30.000,00 fere o princípio da 
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razoabilidade; f) “(...) conforme dispõe o art. 461, § 4º do Código de 

Processo Civil, o Juiz deverá fixar a multa compatível com a obrigação (...)”, 

o que não ocorre no presente caso; g) “(...) a revisão da multa pode ser 

feita a qualquer tempo pelo Juiz, nos termos do art. 461, § 6º, do Código de 

Processo Civil, caso se torne excessiva e/ou desnecessária (...)”; h) a multa 

aplicada deve ser mensal e não diária, uma vez que o descumprimento da 

obrigação de não emitir fatura de cobrança não perdura no tempo, ocorre 

apenas uma vez no mês (fls. 01/19).

O recurso foi preparado (fls. 20/21) e instruído com as 

peças obrigatórias e facultativas (fls. 22/761).

Às fls. 763/764, foi negado o efeito suspensivo à 

decisão recorrida. Na mesma oportunidade, foram requisitadas as 

informações a que alude o artigo 527, inciso IV do Código de Processo 

Civil, determinada a intimação do Agravado para apresentação de resposta 

e facultada a manifestação das partes quanto ao julgamento virtual do 

presente recurso.

Anoto que as informações vieram à fls. 769/770.

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 771/780.

No mais, não houve oposição das partes quanto ao 

julgamento virtual do presente recurso (fl. 785).

É relatório.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. danos morais e tutela antecipada, movida pelo Agravado em face de 

Gol Transportes Aéreos Ltda. em razão de cobranças indevidas realizadas 

no seu cartão de crédito (fls. 70/109). 

No curso da ação, foram antecipados parcialmente os 
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efeitos da tutela pretendida pelo Agravado (fls. 140/141), para que a 

Agravante suspenda a cobrança indevida realizada no seu cartão de 

crédito, bem como para que se abstenha de realizar novas cobranças 

enquanto a ação se encontrar sub judice, sob pena de multa diária no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Anoto que o polo passivo da ação foi corrigido para 

constar Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A, empresa controladora da VRG 

Linhas Aéreas Inteligentes S/A (fl. 143). 

Com efeito, a ação foi julgada parcialmente 

procedente para tonar definitiva a decisão que antecipou parcialmente os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo Agravado e condenar a 

Agravante (Gol Linhas aéreas Inteligentes S/A) a pagar indenização por 

danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além dos honorários 

advocatícios no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (fls. 

256/264).

Ocorre, contudo, que as cobranças indevidas 

realizadas no cartão de crédito do Agravado não foram cessadas, e, além 

disso, seu nome foi inserido junto ao SCPC. 

Diante do descumprimento da obrigação de fazer 

imposta à Agravante, foi iniciado o cumprimento da sentença, juntando o 

Agravado memória de cálculo do débito (fl. 718). 

Na sequência, a Agravante apresentou exceção de 

pré-executividade, alegando, em síntese, a ilegitimidade de parte, a 

inexigibilidade do título executivo, diante da ausência de intimação pessoal 

e a inexistência das astreintes. 

Ocorre que tal exceção foi rejeitada pela Nobre Juíza 

a quo, conforme decisão ora recorrida. 
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Eis os fatos. 

Por primeiro, afasto a preliminar apresentada pelo 

Agravado de que as alegações apresentadas pelos Agravantes nesse 

recurso são “mera reiteração” dos pedidos formulados na Apelação nº 

1000858-26.2014.8.26.0001 e no Agravo de Instrumento nº 

2231114-51.2014.8.26.0000.

Isto porque, as questões aqui trazidas pelas 

Agravantes (ausência de intimação pessoal, inexistência de astreintes e 

redução de multa cominatória) não foram discutidas nos autos da Apelação 

(nº 1000858-26.2014.8.26.0001) e, embora tais questões tenham sido 

ventiladas pelas Agravantes no Agravo de Instrumento nº 

2231114-81.2014.8.26.0000, esse recurso sequer foi conhecido por força 

do art. 504, do Código de Processo Civil.

Assim, fica afastada a preliminar ora apresentada pelo 

Agravado.

De outro lado, quanto ao mérito do recurso, a decisão 

recorrida não merece reforma. 

Inicialmente, afasto a alegação de ausência de 

intimação pessoal das Agravantes para o cumprimento da obrigação de 

fazer.  

Como se verifica dos autos às fls. 140/141, 144 e 146, 

a Agravante (Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A) foi citada, além de 

intimada pessoalmente da decisão que fixou a obrigação de fazer.

Importante destacar também que na sequência, a 

VRG Linhas Aéreas S/A (Incorporadora de GOL Transportes Aéreos S/A) 

apresentou petição à fl. 147 informando que teria cumprido 

tempestivamente a decisão que fixou a obrigação de fazer.
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Assim, é de se destacar que a Agravante, além de ter 

sido intimada pessoalmente da decisão que fixou a obrigação de fazer, 

também se manifestou nos autos, peticionando à fl. 147, o que deixa claro 

e inequívoco o seu conhecimento quanto à decisão que antecipou 

parcialmente os efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo Agravado e 

fixou a multa cominatória. 

De outro lado, também não merece reforma a decisão 

que fixou as astreintes para à hipótese de descumprimento da obrigação de 

fazer.

Isto porque, a aplicação da multa diária é uma forma 

de coerção para o cumprimento da ordem judicial e possui amparo em 

nosso ordenamento jurídico.

Neste diapasão, dispõe o art. 461, e §§, do Código de 

Processo Civil, in verbis:

“Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de 

fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se 

procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado 

prático equivalente ao do adimplemento. (...)

§ 3o Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado 

receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela 

liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar 

poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão 

fundamentada.

§ 4o O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, 

impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for 

suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o 

cumprimento do preceito.

§ 5o Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado 

prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as 

medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, 

busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e 

impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força 
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policial (...)” 

De fato, não existe óbice para a medida, conforme 

posicionamento doutrinário dominante, in verbis:

“As multas coercitivas devem ser cominadas logo na sentença que 

julga procedente a demanda, mandando entregar, fazer ou abster-se, ou na 

decisão interlocutória portadora de algum comando dessa ordem.” 

(Cândido Rangel Dinamarco. Instituições de Direito Processual Civil. 3ª Ed.. 

Vol. IV.SP. Editora Malheiros. 2009. p. 538) (Grifei)

“A multa pode ser fixada desde que exista obrigação  de fazer, 

não fazer ou entregar coisa, imposta na sentença, ou por meio de tutela 

antecipada, na forma do par. 3º do art. 461” (Novo Curso de Direito 

Processual Civil. Marcus Vinicius Rios Gonçalves. Novo Curso de Direito 

Processual Civil. Vol. III.SP. Editora Saraiva; 2008; p. 123) (Grifei)

In casu, foi determinado à Agravante VRG Linhas 

Aéreas que deixasse de efetuar cobranças no cartão de crédito do 

Agravado e não permitisse que os dados cadastrais do mesmo fossem 

incluídos nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa 

cominatória. 

Ocorre, contudo, que as cobranças não cessaram e, 

além disso, o Agravado teve seu nome inserido no rol de inadimplentes. 

Assim, correta a decisão que fixou a multa 

cominatória, pois o “(...) escopo da multa é impulsionar o devedor a 

assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação 

frente ao credor (...)” (STJ; REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014  

grifei).

No caso em tela, estavam presentes os requisitos 

para a imposição da multa na decisão liminar, que, inclusive, já se encontra 

confirmada pela sentença trazida às fls.650/658.

Destarte, quanto à limitação do valor total da multa 
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fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer no importe de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), melhor sorte não socorre as Agravantes.

Isto porque, tal valor atende aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, além de guardar correspondência 

com o valor atribuído à causa (R$ 33.000,00).

Em outras palavras, a limitação do valor total da 

multa cominatória (R$ 30.000,00  trinta mil reais) respeita 

integralmente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não 

havendo que se falar, portanto, em excesso na fixação de seu valor.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste 

Egrégio Tribunal de Justiça:

MULTA COMINATÓRIA Determinação para que o 

réu suspenda a negativação do nome da autora nos órgãos 

de restrição ao crédito Possibilidade, a teor do disposto nos 

artigos 273, § 3º, c/c art. 461, § 5º, do CPC. Valor da multa 

diária.  Critérios da razoabilidade e proporcionalidade 

Quantia que deve ser suficiente para compelir a ré ao 

cumprimento da ordem judicial, levando-se em 

consideração o porte econômico-financeiro da parte, 

como também não deverá permitir o enriquecimento 

ilícito da parte contrária - Valor arbitrado em primeiro 

grau adequado. RECURSO NÃO PROVIDO, prejudicado o 

pedido de reconsideração (TJSP, Agravo de Instrumento nº 

0012228-90.2012.8.26.0000, 38ª Câmara de Direito 

Privado, Des. Rel. SPENCER ALMEIDA FERREIRA, D.J. 

18/04/2012, D.R. 27/04/2012) (Grifei)

AÇÃO CAUTELAR - Exibição de documentos - Fase 

de cumprimento de sentença - IMPOSSIBILIDADE de 

discussão sobre o cabimento da imposição da multa - 

Decisão acobertada pela coisa julgada - Possibilidade, no 

entanto, de verificação do valor das astreintes nos 
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termos do artigo 461, § 6º, do Código de Processo Civil 

- Multa que não se configurou excessiva - Recurso 

conhecido em parte e não provido na parte conhecida 

(TJSP, Agravo de Instrumento nº 

0305098-10.21011.8.26.0000, 38ª Câmara de Direito 

Privado, Des. Rel. RENATO RANGEL DESINANO; D.J. 

09/05/2012, D.R. 12/05/2012) (Grifei)

Portanto, a multa não se mostra exorbitante, 

cumprindo integralmente sua função, qual seja, coagir o demandado ao 

cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. 

Nesse sentido “Para que a multa coercitiva possa 

constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é 

fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam 

alcançar o seu fim. Assim é que o valor da multa coercitiva não tem 

qualquer relação com o valor da prestação que se quer observada 

mediante a imposição do fazer ou não fazer. As astreintes, pra 

convencer o réu a adimplir, devem ser fixadas em montante suficiente para 

fazer ver ao réu que é melhor cumprir do que desconsiderar a ordem do 

juiz. Para o adequado dimensionamento do valor da multa, afigura-se 

imprescindível que o juiz considere a capacidade econômica do 

demandado” (MARINONI, Luiz Guilherme & MITIDIERO, Daniel. Código de 

processo civil. São Paulo: RT, 2010. 2. ed. rev. atual. e ampl. p. 428).

Assim, por ter o Juízo a quo arbitrado a mesma em 

observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em caso 

de descumprimento da ordem judicial, resta patente que tal decisão deve 

ser mantida.

No mais, acrescento que não há que se falar na 

alteração na periodicidade de incidência da multa, cujo valor total foi fixado 

em R$ 30.000,00, pela decisão ora agravada (fls. 758/759).
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Isto porque, a decisão de fl. 141, que determinou a 

incidência da multa de forma diária está acobertada pela preclusão.

Dizer mais seria acrescer folhas...

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator
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