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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2209421-06.2017.8.26.0000, da Comarca de Itápolis, em que é agravante SANDRA 
MARIA MARTINS ABIB BUTTARELLO, é agravado RICARDO ORDINE GENTIL 
NEGRÃO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento 
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN 
(Presidente) e RÔMOLO RUSSO.

São Paulo, 23 de janeiro de 2018.

Luis Mario Galbetti
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 19471
Agravo de instrumento nº: 2209421-06.2017.8.26.0000
Agravante: Sandra Maria Martins Abid Buttarello
Agravado: Ricardo Ordine Gentil Negrão
Origem: 2ª Vara de Itápolis
Juiz: Gustavo Abdala Garcia de Mello

Cumprimento provisório de sentença  
Descumprimento de medida liminar que 
determinou a exclusão de postagens referentes ao 
ofendido das redes sociais, sob pena de multa  - 
Cumprimento parcial da decisão  
Inadmissibilidade  Multa cabível.

Termo inicial para incidência da multa que 
comporta alteração, pois o último dia para o 
cumprimento recaiu no domingo, devendo ser 
computado o primeiro dia útil seguinte.

Limitação do valor  Cabimento (§1º, artigo 537, do 
CPC) para que não haja enriquecimento ilícito da 
parte.

Penhora on line  Incidência sobre crédito 
alimentar proveniente de ação de execução de 
alimentos  Cabimento no presente caso, pois o 
crédito é vultoso e a constrição não abalará a 
sobrevivência da agravante -  Recurso 
parcialmente provido. 

1. Trata-se de agravo de instrumento 

interposto pela ré contra decisão que rejeitou a impugnação por ela 
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apresentada, homologando o valor apresentado pelo impugnado na 

planilha de fl. 03 (R$ 19.077,55), acrescido de multa de 10%, além de 

honorários advocatícios fixados em 10%, em ação indenizatória, ora em 

fase de cumprimento provisório de sentença. Foi deferido o pedido de 

indisponibilidade de ativos financeiros, por meio do Sistema 

BACENJUD, e, diante da existência de tentativa anterior infrutífera, o 

magistrado deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do Processo 

nº 1000961-19.2016.8.26.0274. Os Embargos de Declaração foram 

rejeitados. 

Alega a agravante que a liminar 

determinou apenas a exclusão de informações que dizem respeito ao 

envolvimento do nome do autor com suposto  crime de homicídio. 

Remanesceu a foto em que o agravado está manuseando uma enxada, 

mas isso não tem relação com a determinação da liminar. A ata notarial 

lavrada a pedido do agravado não faz prova do descumprimento. Ela faz 

alusão a notícias envolvendo diversos partidos políticos, print de matéria 

de jornal com um sujeito com uma tarja preta no rosto e com uma 

enxada nas mãos. Também menciona reclamação de uma usuária de 

nome Karina sobre as escolas de Itápolis. A conduta do réu de alegar 

descumprimento implica coação e intimidação, além de tentativa de 

enriquecimento sem causa. Aduz, ainda, erro no cálculo da contagem 

de prazo para cumprimento da decisão. Foi intimada em 23.06.2016, 

sendo certo que o termo inicial se deu no dia seguinte e finalizou 
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quarenta e oito horas depois, em 28.06.16 e não 26.06.16, como 

entende o agravado. O prazo deve ser contado em dias corridos. O 

valor da multa não pode ultrapassar o da condenação na obrigação 

principal, que foi de R$ 10.000,00. Pede, por fim, o afastamento da 

penhora no rosto dos autos, porque o crédito que possui tem natureza 

alimentar. 

Foi concedido o efeito suspensivo ao 

recurso (fl. 143/145).

Recurso respondido, tendo o agravado 

pleiteado o reconhecimento da intempestividade do recurso, por 

considerar intempestivo os primeiros embargos de declaração opostos 

pela agravante em primeiro grau. No mais, pugna pela decisão 

agravada.

2. A decisão agravada foi disponibilizada 

no DJE em 02.10.2017 e o presente agravo foi interposto em 

26.10.2017, dentro do prazo legal.

Eventual intempestividade de recurso 

interposto em primeiro grau deve ser resolvida primeiramente naquela 

instância, sob pena de supressão de grau de jurisdição.

Conheço, portanto, do recurso. 
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3. A tutela antecipada foi deferida para 

determinar que a agravante exclua de sua página no FACEBOOK e de 

outro sites as postagens informadas pelo autor na inicial, no prazo de 48 

horas, bem como se abstenha de realizar comentários ofensivos à 

pessoa do autor, sob pena de multa de R$ 500,00, por dia de atraso e 

R$ 2.000,00 para cada novo comentário (fls. 32/34).

A agravante cumpriu parcialmente a 

medida, deixando ativa a foto com montagem do agravado fazendo uso 

de uma enxada,  com uma tarja nos olhos, conforme mencionado na ata 

notarial de fl. 38, sendo pertinente a aplicação da multa por 

descumprimento da decisão judicial, porque o agravado também se 

insurgiu contra a divulgação desta imagem na petição inicial. 

4. O termo inicial para a incidência da 

multa comporta alteração. 

A agravante foi intimada no dia 23.06.2016, 

às 11:50 horas (quinta feira - fl. 36), para cumprimento da decisão em 

48 horas. A contagem do prazo teve início no dia seguinte e deveria 

findar no dia 26, domingo. 

Na fixação de prazos processuais em 

horas o termo final deve ocorrer em dia útil, pois é evidente que a parte 

terá dificuldade de cumprir a obrigação no domingo, razão pela qual o 
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termo final para cumprimento é a data de 27.06.2016 (segunda-feira), no 

mesmo horário (11:50 horas).

O descumprimento da decisão deve ser 

considerado a partir do dia 27.06.2016 às 11:50 horas.

5. A multa fixada em R$ 19.077,55 

comporta redução por atingir quase o dobro da condenação imposta à 

ré (R$ 10.000,00), extrapolando a obrigação principal e ocasionando 

enriquecimento ilícito do agravado.

De acordo com parágrafo 1º, artigo 537, do 

Código de Processo Civil o juiz poderá, de ofício ou a requerimento da 

parte, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-

la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva (artigo 461, § 

6º do Código de Processo Civil anterior).

Assim, a multa não deve ultrapassar o 

valor da obrigação principal atualizado até a data da publicação deste 

acórdão. 

6. Em razão da penhora on line restar 

infrutífera e do bem indicado pertencer ao ex-marido da agravante, o 

magistrado deferiu a penhora no rosto dos autos do processo nº 

1000961-19.2016.8.26.0274, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca 
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de Itápolis, de crédito de natureza alimentar (execução de alimentos) 

para futuro levantamento ou transferência, respeitando-se o limite de 

30% referente a cada depósito, tendo a agravante sustentado a tese de 

impenhorabilidade.  

Em que pese tratar-se de verba alimentar, 

há notícia nos autos de que ela é credora da quantia de R$ 450.000,00, 

sendo certo que o valor a ser penhorado não abala a sobrevivência da 

agravante, razão pela qual a penhora deve ser mantida. 

7. Diante do exposto e por tudo mais que 

dos autos consta DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para modificar 

o termo inicial da multa que deverá incidir a partir de 27.06.2016 às 

11:50 horas e para limitar o valor da multa ao valor da obrigação 

principal atualizada até a data da publicação deste acórdão.

LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR


		2018-01-23T17:11:08+0000
	Not specified




