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PROCESSUAL  CIVIL –  Agravo  de
instrumento  –  Acórdão  –  Embargos  de
declaração –  Conhecimento  de  decisão
proferida pelo  STJ – Nulidade de acórdão
dos  autos  principais  – Circunstância  que
afeta  recurso  de  meio  –  Efetivação  de
penhora “on line”  –  Execução provisória –
Descabimento – Sobrestamento  que  se
impõe – Efeito infringente – Acolhimento.

-  Possível o acolhimento dos embargos de
declaração  com  efeito  infringente,  em
caráter excepcional.

-  Cabe  o  sobrestamento  da  penhora  “on
line”  quando  se  reconhece  a  nulidade
verificada  por  instância  superior  em
processo  principal,   ainda  mais  porque  o
prosseguimento  da  execução  provisória
pode  representar  o  esgotamento  da
prestação jurisdicional,  ou a dificuldade de
retorno ao “status quo”, com real prejuízo à
parte  devedora,  o  que  não  pode  ser
admitido pelo ordenamento jurídico.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos dos embargos de declaração acima identificados.

A  C  O  R  D  A  M, em  Segunda Seção
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça,  à  unanimidade,  acolher  os
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embargos  de declaração, com efeito infringente,  nos termos do voto do
Relator. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  embargos  de  declaração,
opostos pelo Banco do Brasil S/A, contra acordão de fls. 566/577, proferido
em sede de agravo de instrumento,  tendo como parte  embargada Carmélia
Alves Cordeiro.

O  agravo d instrumento foi  interposto em
face de decisão  do juízo de primeiro grau (fls. 450/452), que, em “ação de
ressarcimento  c/c  indenização  por  danos  morais  e  pedido  liminar”,
manejada por  Carmélia Alves Cordeiro, determinou a penhora “on line” do
valor descrito em planilha de cálculo apresentada pela ora embargada, qual
seja,  de  R$  13.272.215,82  (treze  milhões,  duzentos  e  setenta  e  dois  mil,
duzentos e quinze reais e oitenta e dois centavos).

Esta  segunda  Câmara  Cível  negou
provimento  ao  agravo  de  instrumento  aviado  pela  instituição  bancária,
mantendo a decisão agravada às fls. 450/452, por seus próprios e jurídicos
fundamentos,  determinando  que  seja  procedida  à  penhora  “on  line”
anteriormente  efetivada e  tornando  sem  efeito  a  decisão  liminar  recursal
proferida às fls. 461/464.

Por sua vez, o Banco do Brasil S/A opôs
os  presentes  embargos  de  declaração,  alegando vários  vícios no  julgado,
notadamente em razão da nulidade de publicação por falta de intimação do
advogado legalmente habilitado, em afronta ao devido processo legal;  e  da
supressão da fase de liquidação de sentença que antecede à realização da
penhora, inexistindo trânsito em julgado da sentença que condenou o banco
ao pagamento de valores. 

Por  tais  razões,  pugnou  a  instituição
bancária  pelo acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição dos
efeitos infringentes.

Contrarrazões  aos  embargos  de
declaração às fls. 579/583, pela rejeição do pedido, para que seja mantida a
decisão colegiada.

Petição  de  fls.  599/605  pela  parte
embargada, onde há o registro de julgado do STJ que determina o retorno da
ação principal à instância anterior a fim de seja apreciada questão relativa ao
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juros de mora.

É o relatório.

V O T O

Compulsando detidamente  estes  cadernos
processuais,  observa-se  que  a  sentença  proferida  na  “ação  de
ressarcimento c/c indenização por danos morais” condenou o banco réu a
ressarcir em dobro os valores descontados indevidamente da conta bancária
da autora, referentes à cobrança de títulos de capitalização.

Em sede de agravo de instrumento, opostos
pelo demandado,  Banco do Brasil S/A,  houve a insurgência a cerca de  a
penhora “on line” efetivada pelo magistrado em conta da instituição bancária,
onde  restou  bloqueada  a  quantia  de  R$  13.272.215,82  (treze  milhões,
duzentos  e  setenta  e  dois  mil,  duzentos  e  quinze  reais  e  oitenta  e  dois
centavos).

Esta segunda Câmara Cível,  ao seu turno,
negou provimento ao agravo de instrumento aviado pela instituição bancária,
mantendo  a  decisão  do  magistrado  de fls.  450/452,  por  seus  próprios  e
jurídicos fundamentos, determinando que seja procedida à penhora “on line”
anteriormente  efetivada e  tornando  sem  efeito  a  decisão  liminar  recursal
proferida às fls. 461/464, que havia deferido efeito suspensivo da decisão.

No entanto, depreende-se que, em sede de
decisão  proferida  pelo  colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça  (REsp  n.
1.334.095), foi determinada a anulação d  o     processo principal  ,   a partir do  
julga  mento   d  os   embargos de declaração opostos naqueles autos,   com o  
retorno do   caderno processual   a este egrégio Tribunal   de Justiça  .

Tem-se  o  referido  aresto  julgado  pela
colenda Corte Superior:

“RECURSO  ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO
C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
DEVOLUÇÃO  DE  VALORES  COBRADOS
INDEVIDAMENTE.  ALEGAÇÃO  DE  VIOLAÇÃO  DO
ART.  535  DO CPC.  OCORRÊNCIA.  ANULAÇÃO DO
ACÓRDÃO  DOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
DEVOLUÇÃO  DOS  AUTOS  AO  TRIBUNAL  DE
ORIGEM.
1.- Há omissão, com ofensa ao artigo 535 do Código de
Processo Civil, no julgado que deixa de examinar todas
as questões versadas no recurso, cuja apreciação possui
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relevo para o deslinde da controvérsia.
2.-  No caso,  nos  Embargos de Declaração interpostos
pelo  BANCO DO BRASIL S/A,  alegou  o  recorrente  a
existência de omissão do Acórdão recorrido, em relação
aos  juros  de  mora,  questão  de  ordem pública,  e  suas
repercussões na formação de condenação de vulto, que
exigem  evidentemente,  enfrentamento  e  julgamento
expresso, inafastáveis no caso.
3.- Recurso Especial provido, anulando-se o v. Acórdão
dos  Embargos  de  Declaração,  para  que  outro  seja
proferido, sanando a omissão apontada.”

Com efeito,  cabe  assentar que esta Corte
de Justiça  Estadual,  no  retorno dos autos daquele processo  principal,  deu
prosseguimento ao julgamento do feito, conforme determinado pela instância
Superior,  faltando a     análise d  o mérito da decisão anulada,    a fim de que  
seja examinada a questão referente aos juros de mora.

Com isso, considera-se que o bloqueio “on
line”  objeto  deste  agravo  deve  restar  sobrestado se  sobre  a  decisão
condenatória  nos autos principais ainda cabe discussão e pode o valor  da
condenação penhorado sofrer alguma alteração.

A  hipótese  dos  autos  recomenda  a
suspensão da penhora “on line” efetivada, pois não há sentença definitiva,
com aferimento do valor final condenatório, e o prosseguimento da execução
provisória pode representar o esgotamento da prestação jurisdicional,  ou a
dificuldade de retorno ao “status quo”,  com real  prejuízo à parte devedora, o
que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico.

Ademais,  este  entendimento,  baseado em
julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, se adapta  a outro,  também
exposto em decisão  proferida no agravo de nº  2014217-35.2014.815.0000,
que  igualmente  envolve  as  partes,  onde  se  indeferiu,  liminarmente,  o
levantamento de qualquer valor pela parte embargada. 

“Mutatis  mutandis”  sobre  a  matéria,  calha
colacionar o seguinte julgado do Tribunal de Justiça Gaúcho, “in verbis”:

“IMPUGNAÇÃO.  FASE  DE  CUMPRIMENTO  DE
SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO NÃO TRANSITADO
EM JULGADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE AÇÃO
DE  COBRANÇA  DE  EXPURGOS  INFLACIONÁRIOS
DO  PLANO  COLLOR  I.  AÇÕES  SUSPENSAS  POR
DECISÕES  LIMINARES  DE  RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS  QUE  TRAMITAM  NO  STF.
EXECUÇÃO,  PORTANTO,  NULA,  ANTE  A
SUSPENSAÕ DETERMINADA. IMPUGNAÇÃO A QUE
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SE  DÁ  PROVIMENTO  PARA  DETERMINAR  A
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.”
(Recurso  Cível  Nº  71003119344,  Terceira  Turma
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da
Silva Ribeiro, Julgado em 27/10/2011) .

Por fim, impõe-se mencionar que o acórdão
proferido neste agravo de instrumento, cuja relatoria coube ao Juiz convocado
Dr. Ricardo Vital de Almeida, fls. 566/577, data de 17 de dezembro de 2012,
anterior  à publicação do REsp 1.334.094  nos autos do processo principal,
ocorrida em  23  de maio de  2013,  que,  como visto,  anulou parte  daquele
processo.

Por tais razões, ACOLHO OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO, opostos pelo Banco do Brasil S/A, com efeito infringente,
para sobrestar a penhora “on line” efetivada, até que seja analisado o mérito
da decisão anulada  em ação principal,  conforme determinação do colendo
Superior Tribunal de Justiça.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos.

 
Participaram do  julgamento  o  Exmo.  Des.

Abraham Lincoln da Cunha Ramos; o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho e o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho, juiz de direito convocado para
substituir a Exma Desa. Maria da Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira. 

Presente  ao  julgamento  a  Exma  Dra.
Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

 
Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara

Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João  Pessoa,  19  de
fevereiro de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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