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ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º  2005045-69.2014.815.0000.
ORIGEM: 1ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Calçados Beira Rio S/A.
ADVOGADOS: José Valdemir da Silva Segundo e outros. 
AGRAVADO: Francisco Barbosa Rocha.
ADVOGADO: Caius Marcellus de Lacerda.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA  ON  LINE.  VALOR  CONTROVERSO.  DETERMINAÇÃO  DE
LEVANTAMENTO  POR  MEIO  DE  ALVARÁ  JUDICIAL.  APURAÇÃO  DE
SALDO REMANESCENTE. CONSTATAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PENHORA
DE VALOR SUPERIOR AO DEVIDO. DEVER DE DEVOLUÇÃO DO SALDO
REMANESCENTE.  LITIGÂNCIA  DE  MÁ-FÉ.  NÃO  COMPROVAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DE SANÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO.

A litigância de má-fé surge somente quando existem provas ou indícios de dolo ou
culpa na utilização de atos que tendam a criar óbices ao normal desenvolvimento do
litígio. 

Na hipótese de excesso de penhora o executado tem o dever de devolução do saldo
remanescente. 

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  o  presente  Agravo  de
Instrumento n.º 2005045-69.2014.815.0000, em que figuram como partes  Calçados
Beira Rio S/A e Francisco Barbosa Rocha.

ACORDAM  os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade,  em
conhecer do Agravo de Instrumento e dar-lhe provimento parcial.

VOTO.

Calçados Beira Rio S/A interpôs Agravo de Instrumento contra a Decisão
do Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca desta Capital, prolatada nos autos da Ação
Ordinária  de  Cobrança  e  Indenização  por  Rescisão  Indireta  de  Contrato  de
Representação Comercial, em fase de cumprimento de Sentença, contra ela intentada
por Francisco Barbosa Rocha, que revogou a Interlocutória que havia condenado o
Agravado pela prática de litigância de má-fé e  determinado a penhora  online nas
suas contas no valor de R$  53.064,09, correspondente ao  quantum que ele teria
recebido supostamente de forma indevida. 

Em suas razões recursais, f. 02/15, alegou que foi condenada ao pagamento
de indenização e aviso prévio em favor do Agravado no valor total de R$ 108.192,60
e, na fase de cumprimento de Sentença, realizou o depósito, não apenas do valor
incontroverso de R$ 49.33626, f.  453, como também do valor  de R$  53.064,09,
considerado  controverso,  f.  458,  que  foram  posteriormente  levantados  pelo



Agravado. 

Arrazoou que  o Juízo  rejeitou  sua Impugnação oposta  contra  os  cálculos
apresentados  pela  Contadoria  Judicial,  Decisão  reformada  após  Apelo  provido
parcialmente para alterar o percentual dos juros aplicados à dívida e o termo inicial
da obrigação e, após os cálculos realizados com a aplicação dos parâmetros fixados
no  mencionado  Acórdão,  passou a  ser  Credor  do  Agravado  do montante  de  R$
53.064,09, f. 603.

Sustentou que o Juízo deferiu seu requerimento de condenação do Agravado
por litigância de má-fé e de penhora  online do valor necessário ao pagamento do
montante devido, ao fundamento de que o Recorrido agiu de má fé ao proceder ao
levantamento, mediante Alvará, do montante controverso. 

Argumentou que a referida Interlocutória foi reconsiderada, ao fundamento
de que, ao tempo do levantamento dos valores por ele depositados, o Agravado era a
Parte vencedora e apenas com o julgamento do Apelo interposto contra a Decisão
que rejeitou a Impugnação aos cálculos apresentados pela  Contadoria na fase de
cumprimento de Sentença, é que o Recorrido se tornou a Parte vencida.

Aduziu que o Agravado agiu de má-fé ao fazer o levantamento de valor que
ainda era objeto de discussão judicial. 

Requereu  a  concessão  da  antecipação da  tutela  recursal  para  que  fossem
restabelecidas a condenação do Agravado por litigância de má-fé e a penhora do
valor de R$ 53.064,09 e, no mérito, pelo provimento do Agravo.

A tutela  recursal  foi  parcialmente  concedida  apenas  para  determinar  o
bloqueio    online daquele  valor  de  R$  53.064,09  nas  contas  do  Agravado,
indeferindo, entretanto, o pedido de condenação em litigância de má-fé, f. 652/653.

Nas Contrarrazões, f. 659/661, o Agravado alegou que não há o que falar em
sua condenação em litigância de má-fé,  porquanto procedeu ao levantamento do
quantum discutido logo após a prolação da Sentença que determinou a expedição de
Alvará para tal fim, em 25/07/2007, momento anterior ao Acórdão que a reformou
parcialmente  com  data  de  14/08/2008,  deixando  de  fazer  qualquer  menção  à
penhora. 

Pugnou pelo desprovimento do Agravo. 

Nas Informações, f. 666, o Juízo comunicou que deu cumprimento à Decisão
que antecipou a tutela recursal. 

Desnecessária a intervenção Ministerial  no feito,  por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 82, I a III, do Código de Processo Civil.   

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido, f. 23, pelo que, presentes
os demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço. 

O Agravado Francisco Barbosa Rocha ingressou com Ação de Cobrança em



face da Agravante, com a finalidade de receber indenização e aviso prévio no valor
de R$ 60.762,73, em decorrência da rescisão unilateral do contrato de representação,
tendo o pedido sido julgado improcedente, f. 348/354.

A Sentença foi reformada e o pedido foi julgado parcialmente procedente,
condenando a Agravante ao pagamento de indenização e aviso prévio, conforme O
Acórdão de f. 391/399. 

Após o trânsito em julgado do referido Acórdão, o Autor/Agravado requereu
o cumprimento do julgado, com o valor atualizado, à época, de R$ 108.192,60, f.
433/435, e, tendo a Empresa Agravante reconhecido ser devedora da quantia de R$
49.33626, efetuou o depósito do respectivo valor, f. 440/447, que foi levantado pelo
Agravado, por meio do Alvará n.º 134/2006, f. 493.

Por  determinação  judicial,  f.  452v.,  os  autos  foram  encaminhados  à
Contadoria ,  que apurou o saldo remanescente de R$  55.147,91, f.  457, tendo a
Ré/Agravante sido intimada para depositá-lo, f. 458. 

A Agravante, mesmo não tendo concordado os cálculos, efetuou o depósito
no valor  de R$ 55.147,91,  f.  461/470,  tendo o Juízo,  por  conseguinte,  extinto o
processo nos termos do art. 794, I, CPC, por entender que houve o cumprimento da
obrigação, determinando a liberação do referido saldo, por meio de Alvará, em favor
do Autor/Agravado, f. 482, o que ocorreu, porquanto ele procedeu ao levantamento
de tal quantia, conforme Alvará n.º 71/2007, f. 483.

A  Empresa  Agravante  interpôs  Apelação  da  Sentença  que  extinguiu  a
Execução, f. 485/498, que foi provida parcialmente apenas para ajustar o percentual
dos juros de mora, f. 520/528.

Com o trânsito  em julgado do mencionado Acórdão,  f.  530,  a  Agravante
requereu  o  cumprimento  do  julgado,  por  entender  que  passou  da  condição  de
Executada para Exequente, porquanto, com a modificação do critério de fixação dos
juros,  o  Autor/Agravado  foi  quem  passou  a  ser  devedor  de  um  saldo  de  R$
40.715,37,  requerendo,  por  conseguinte,  a  sua  devolução,  f.  536/538,  e,
posteriormente, a penhora desse valor, nas contas do Agravado, f. 546/547.

Incontinenti,  foi  enviada ordem judicial  de bloqueio na conta corrente do
Agravado,  no  valor  de  R$  40.715,37,  f.  562,  tendo  sido  penhorado,  entretanto,
apenas o valor de R$ 19.652,94, que era o saldo existente na respectiva conta, que
foi bloqueado na conta do Agravado, f. 564. 

O Juízo revogou a Decisão que determinou a penhora on line e a expedição
de Alvará em favor da Agravante, determinando, também, a remessa dos autos à
Contadoria para atualização dos cálculos, f. 566.

O Alvará n.º 40/2011 no valor de R$ 19.652,91 foi levantado pela Agravante,
f.  589,  e,  a  Contadoria  Judicial,  atualizando  os  cálculos,  encontrou  como  saldo
remanescente o valor de R$ 48.599,29, f. 593.

Intimada para falar sobre os cálculos, a Agravante, f. 596/602, alegou que o
saldo  seria  o  de R$ 53.064,09,  requerendo a penhora  desse valor  nas  contas  do
Agravado e a sua condenação em litigância de má-fé, ao argumento de que ele teria



se aproveitado do equívoco judicial  que determinou a liberação de valores ainda
controvertidos, procedendo ao levantamento de quantia que não lhe era devida.

O  Juízo,  f.  618,  deferiu  os  requerimentos,  condenando  o  Agravado  por
litigância de má-fé e determinou a penhora  on line no valor de R$ 53.064,09, nas
contas do Agravado, mas posteriormente, em sede de juízo de retratação a revogou,
afastando,  por  conseguinte,  a  pena  de  litigância  de  má-fé  e  desconstituindo  a
penhora, f. 17, Decisão contra a qual o Agravante se insurge. 

Dispõe o art. 17, do CPC, que se reputa litigante de má-fé aquele que deduzir
pretensão ou defesa contra  texto expresso de lei  ou fato  incontroverso,  alterar  a
verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência
injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer
incidente ou ato do processo, provocar incidentes manifestamente infundados, ou
interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No  caso  dos  autos,  o  Recorrido  não  praticou  qualquer  conduta  que  se
enquadrasse naquelas elencadas no art. 17, porquanto procedeu ao levantamento dos
valores de R$ 49.336,68 e de R$ 55.782,34, por meio de Alvarás,  f.  453 e 483,
respectivamente, pelo que o requerimento de sua condenação em litigância de má-fé
não há como ser acolhido.

Quanto  ao  pedido  de  realização  de  penhora,  o  Agravante  promove  o
cumprimento  de  Acórdão  transitado  em  julgado  que  condenou  o  Agravado  ao
pagamento de quantia fixada em liquidação, no montante de R$ 53.064,09.

Houve  determinação  judicial  para  que  a  Agravante  procedesse  ao
levantamento  desse  valor,  por  meio  de  Alvará,  f,  566,  sendo pertinente,  por
conseguinte, o requerimento de penhora online nas contas bancárias do Agravado
para fins de garantir a efetividade da ordem judicial. 

A antecipação  da  tutela  recursal  foi  concedida,  determinando  a  penhora
daquele valor de R$ 53.064,09, f. 652/653.

No entanto, como já houve a  penhora on line do valor de R$ 19.652,94, na
conta corrente do Agravado, f.  564, tendo a Agravante,  como mencionado antes,
procedido ao seu levantamento, por meio do Alvará n.º 40/2011, resta como saldo em
favor da Recorrente o valor de R$ 33.411,15.

Posto  isso, conhecido  o  Agravo  de  Instrumento,  dou-lhe  provimento
parcial  para  determinar  o  prosseguimento  da  execução  no  valor  de  R$
33.411,15, torando sem efeito a tutela recursal concedida às f. 652/653. 

É o voto. 

Presidiu  o julgamento,  realizado na sessão ordinária  de 27 de janeiro  de
2015,  com voto,  o  Exm.°  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  dele
participando, além de mim, Relator, o Exm.° Des. João Alves da Silva. Presente à
sessão  a  Exm.ª  Procuradora  de  Justiça  convocada  Marilene  de  Lima  Campos
Carvalho.

Gabinete no TJPB em João Pessoa, 28 de janeiro de 2015.



Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


