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ACÓRDÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2009878-33.2014.815.0000                                             
 Relator        : Des. José Ricardo Porto.
Agravante   : Banco Safra S/A. 
Advogado   : Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei.
Agravado    : Marpesa Pneus, peças e serviços Ltda. 
Advogados : Fabrício Montenegro de Moraes e outro. 

PRELIMINAR.  PERDA  DO  OBJETO  RECURSAL.
CONFECÇÃO  DE  ALVARÁ  PARA LEVANTAMENTO  DO
VALOR PENHORADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.  POSSIBILIDADE  DE  POSTERIOR
DEVOLUÇÃO. REJEIÇÃO DA MATÉRIA PRECEDENTE.

-  Independentemente  do  eventual  levantamento  de  alvará
em fase de cumprimento de sentença, é possível determinar
a devolução total ou parcial do valor resgatado. Precedentes.

PREFACIAIS.  IMPUGNAÇÃO  AO  CUMPRIMENTO  DE
SENTENÇA PROTOCOLADA EM  AUTOS  APARTADOS.
INTEMPESTIVIDADE.  DESDOBRAMENTO  DA
INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA QUE  NÃO  INFLUI  NO
RECEBIMENTO  DO  PRESENTE  RECURSO.
CANCELAMENTO  DA  DISTRIBUIÇÃO  DO  ALUDIDO
INCIDENTE  PELO  RECOLHIMENTO  DAS  CUSTAS
RESPECTIVAS  A  MENOR.  PAGAMENTO  REGULAR
IDENTIFICADO. REJEIÇÃO DAS PREJUDICIAIS.

-  A  possível  intempestividade  da  impugnação  de
cumprimento  de sentença em autos  apartados não tem o
condão  de  influenciar  no  recebimento  do  agravo  que
examina  questão  anterior  ao  desentranhamento  da  citada
objeção,  cujo  acolhimento  pode  acarretar  a  nulidade  da
irregularidade ora suscitada.

- Em  havendo o regular pagamento das custas processuais
e do preparo recursal, não há que se falar em cancelamento
de  distribuição,  sobretudo  quando  há  despacho  da
autoridade competente atestando a regularidade processual
dos atos questionados.
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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  IMPUGNAÇÃO  AO
CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  EFEITO  SUSPENSIVO
INDEFERIDO. INDÍCIOS DE EXCESSO NA COBRANÇA.
POSSIBILIDADE  DE  PREJUÍZO  EVIDENCIADA.
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
O  SOBRESTAMENTO  DO  INCIDENTE  IMPUGNATIVO.
VALOR PENHORADO JÁ LEVANTADO PELO CREDOR.
DEVOLUÇÃO DA PARCELA EXCEDENTE AO QUANTUM
INCONTROVERSO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA
SÚPLICA.

- “A impugnação não terá efeito suspensivo, podendo o juiz
atribuir-lhe tal efeito desde que relevantes seus fundamentos
e  o  prosseguimento  da  execução  seja  manifestamente
suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou
incerta reparação.” (Art. 475-M, do Código de Processo Civil).

- “A impugnação oferecida no prazo de quinze dias após a
intimação da lavratura do termo de penhora é tempestiva, a
teor do que dispõe o artigo 475 - J, § 1º, do CPC. Devolução
de valores.  Restando comprovado levantamento de valores
superiores aos devidos, pelo autor, deve haver a devolução
da quantia excedente. Negado provimento ao recurso.” (TJRS;
AI  101773-98.2011.8.21.7000;  Erechim;  Primeira  Câmara  Especial  Cível;  Rel.
Des. Breno Beutler Junior; Julg. 26/07/2011; DJERS 29/07/2011).

- “ (…)  Conceder-se-á efeito suspensivo à impugnação ao
cumprimento  de  sentença  quando  relevantes  seus
fundamentos  e  o  prosseguimento  da  execução  for
manifestamente  suscetível  de  causar  ao  executado  grave
dano de difícil ou incerta reparação (art. 475 - M, CPC). Tal
medida,  porém,  não  interfere  na  liberação  do  valor
incontroverso  (não impugnado),  que pode desde logo ser
recebido pelo exequente, ficando suspenso o cumprimento
de  sentença  apenas  quanto  ao  valor  sobre  os  quais  as
partes  divergem.”  (TJPB;  AI  200.2004.018991-8/002;  Rel.  Juiz  Conv.
Carlos Martins Beltrão Filho; DJPB 18/02/2010; Pág. 3).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por unanimidade, REJEITAR AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, POR IGUAL
VOTAÇÃO, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

Desembargador José Ricardo Porto
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RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Safra S/A, contra

a interlocutória de fls. 156, que conheceu sua impugnação ao cumprimento de sentença

sem atribuir-lhe efeito suspensivo, nos autos dos Embargos à Execução opostos pela

Marpesa Pneus, peças e serviços Ltda.

Em suas razões recursais, sustenta o demandante que o Juiz a quo deveria

ter atribuído o efeito sobrestativo ao incidente acima mencionado, uma vez que, além da

cobrança se basear em título inexigível, a mesma se mostra excessiva.

Alfim, requer, liminarmente, a suspensão da ação principal até o julgamento

da impugnação, com a liberação dos valores bloqueados indevidamente.

No  mérito,  pede  o  provimento  da  irresignação,  confirmando  o  pleito

antecipatório.

Juntou documentos (fls. 11/187).

Inicialmente distribuído para o Gabinete do Des. João Alves da Silva, o Dr.

Miguel de Britto Lyra Filho, Juiz convocado, identificou prevenção deste Magistrado para

apreciar a súplica (decisão de fls. 191/192).

Após  a  redistribuição,  o  pedido  de  efeito  suspensivo  foi  parcialmente

deferido (fls. 199/200).

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  206/212,  em  que  foram  suscitadas

preliminares  de perda  do  objeto  recursal,  de  intempestividade e  de cancelamento  da

distribuição da impugnação.

Em sequência, defende a inexistência de excesso de cálculo que justifique a

pretensão de sobrestamento do cumprimento de sentença.

Desembargador José Ricardo Porto
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Informações constantes às fls. 309/310.

A  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  315/318,  posicionou-se  pelo

prosseguimento do feito, ante a ausência de interesse público que torne necessária a sua

intervenção.

É o breve relatório. 

VOTO

Primeiramente,  cumpre  analisar  as  preliminares  suscitadas  pela  parte

recorrida.

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

Sustenta o recorrido que o presente recurso perdeu o seu objeto, uma vez

que houve expedição do alvará liberatório do valor penhorado objeto da impugnação em

debate.

De  fato,  visualizo  que,  quando  do  deferimento  da  liminar  recursal,  em

27/08/2014 (fls. 199/200), já havia sido emitido, em 13/08/2014, o alvará para recebimento

da quantia  acima mencionada.

No  entanto,  em  que  pese  o  raciocínio  esposado,  compreendo  que  o

levantamento acima especificado não enseja a perda do objeto de recurso que questiona

justamente  fato  anterior,  qual  seja,  o  não sobrestamento  da fase satisfativa,  havendo

possibilidade de restituição dos numerários eventualmente retirados. 

Na  oportunidade,  trago  precedente  semelhante  à  hipótese  em  estudo.

Vejamos:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ENERGIA  ELÉTRICA.
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  CUMPRIMENTO  DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO  AO  CÁLCULO. SEGUNDA  PERÍCIA.

Desembargador José Ricardo Porto
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POSSIBILIDADE.  PERDA DO OBJETO.  INOCORRÊNCIA.  Não
há  perda  do  objeto  recursal.  Independentemente  do
levantamento  dos  alvarás,  existe  possibilidade  de
determinação de  devolução do valor  levantado. E  mais,  há
informação  de  caução  nos  autos,  respondendo  ela  pela
determinação  judicial.  Mérito.  Cálculo  realizado  por  estimativa
considerando dados posteriores ao julgamento, pela inexistência
de aferição de períodos de ponta e fora de ponto no lapso em
discussão. E tais dados realmente não existem, pois na espécie
tarifária  anterior  inexistia  previsão  de  medição  dos  referidos
períodos de ponta e fora de ponta. A realização de nova perícia,
portanto,  é  adequada,  com  definição  de  critérios  na  origem,
evitando-se  ofensa  ao  duplo  grau  de  jurisdição.  Precedentes
desta corte. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJRS; AI
9922-70.2014.8.21.7000;  Santa  Rosa;  Vigésima  Primeira  Câmara  Cível;  Rel.
Des. Almir Porto da Rocha Filho; Julg. 11/06/2014; DJERS 02/07/2014).

Com base no exposto, rejeito a preliminar levantada.

DAS PREFACIAIS DE INTEMPESTIVIDADE E DO CANCELAMENTO DA

DISTRIBUIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO APÓS O SEU DESENTRANHAMENTO DOS

AUTOS ORIGINAIS

Em  sequência,  alega  a  empresa  recorrida  que  a  impugnação  ao

cumprimento  de  sentença  objeto  da  presente  súplica,  após  ter  seu

desentranhamento do processo principal ordenado pelo juiz de primeiro grau, foi

posteriormente apresentada a destempo em autos apartados.

Com relação ao argumento em questão, tenho que o fato suscitado nesta

oportunidade  em  nada  influi  na  análise  da  presente  súplica,  eis  que  remonta  a  um

desdobramento da interlocutória agravada, que conheceu da impugnação sem atribuir-lhe

efeito sobrestativo, sendo passível de reversão e consequente devolução do incidente

aos autos originários.

Outra  matéria  precedente  arguida  diz  respeito  ao  cancelamento  da

distribuição em razão do suposto recolhimento das custas impugnativas a menor,

uma vez que teria sido pago a importância de R$ 97,15 (noventa e sete reais e quinze

centavos), quando deveria ter sido compensado o valor de  R$ 115,86 (cento e quinze

reais e oitenta e seis centavos).
Desembargador José Ricardo Porto
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Quanto  a  tal  peculiaridade,  tenho  que  o  primeiro  valor  acima  citado  se

refere, na realidade, ao preparo recursal, o qual foi devidamente pago às fls. 186/187, não

se  confundindo  com  o  segundo  quantum informado,  este  relativo  as  custas  da

impugnação apartada, também adimplida, conforme atestam os documentos de fls. 124.

Demais disso, denoto haver despacho do Juiz primevo às fls. 283, no qual

recebe a impugnação protocolada em autos apartados.

Com base nestas considerações, desacolho as prejudiciais.

MÉRITO

Analisando o caderno recursal, depreende-se que a presente irresignação

objetiva a concessão de efeito suspensivo ao incidente de impugnação ao cumprimento

de sentença inicialmente formulado nos autos dos Embargos do Devedor nº 0009254-

34.2011.815.2001  (fls.  120/127),  estes  acolhidos  para  extinguir  Execução  de  título

extrajudicial  movida  pelo  agravante,  condenando-o  ao  pagamento  de  honorários

sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) “do valor atribuído aos embargos.” - fls.

127.

A interlocutória agravada (fls. 156) indeferiu a pretensão sobrestativa acima

referida, determinando o prosseguimento do incidente impugnativo em autos apartados,

com o consequente recolhimento de custas.

De sua parte, na tentativa de demonstrar o atendimento dos requisitos para

a  concessão  do  pleito  recursal,  sustenta  o  recorrente  a  inexigibilidade  do  título  e  o

excesso de execução.

Com relação ao primeiro argumento, este é fundamentado na pendência

de julgamento da Ação de Prestação de Contas nº 0032043-27.2011.815.2001, movida

pela  empresa agravada,  em que  a  mesma intenta  obter  a  informação  detalhada dos

lançamentos realizados em sua conta-corrente junto à recorrente, no ano de 2005.

Desembargador José Ricardo Porto
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Considerando a alegação acima, tenho que a mesma em nada impede a

cobrança de honorários de sucumbência fixados em embargos à execução transitado em

julgado (certidão de fls. 129v), podendo-se cogitar apenas o ajuizamento de futura ação

rescisória nos moldes autorizados pelo artigo 485 do Código de Processo Civil.

Já no tocante ao suposto aviltamento da cobrança, o recorrente sustenta

que o agravado, ao apresentar seu pleito de cumprimento, em vez de realizar a simples

dedução do percentual arbitrado na sentença sobre o valor atribuído aos embargos, de

R$ 225.716,38 (duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e dezesseis reais e trinta e oito

centavos),  para depois atualizar a sua verba alimentar,  acabou por corrigir  primeiro a

quantia principal, para só depois fazer as subsunções determinadas no comando judicial.

Nesse raciocínio, enquanto a parte credora afirma que a dívida objeto da

presente irresignação é de R$ 84.280,78 (oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta reais e

setenta  e  oito  centavos),  a  devedora  alega  que  a  pendência,  na  realidade,  deveria

perfazer  R$  49.657,59  (quarenta  e  nove  mil,  seiscentos  e  cinquenta  e  sete  reais  e

cinquenta e nove centavos), evidenciando, assim, um excesso na ordem de R$ 34.623,19

(trinta e quatro mil, seiscentos e vinte e três reais e dezenove centavos).

Analisando a comparação em comento, denoto que, de fato, a parte credora

cobra  do  recorrente  quantia  aparentemente  excessiva,  uma  vez  que  o  comando

sentencial  orienta que a dedução do percentual fixado na sentença recaia meramente

sobre o valor atribuído aos embargos, e não sobre o quantum atualizado destes.

Considerando o exposto, tenho que o excesso da exigência pecuniária em

comento pode ensejar a atribuição do efeito suspensivo à impugnação, nos termos do

artigo 475-M, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 475-M. A impugnação não terá efeito suspensivo, podendo o juiz atribuir-
lhe tal efeito desde que relevantes seus fundamentos e o prosseguimento
da execução seja manifestamente suscetível  de causar ao executado
grave dano de difícil ou incerta reparação. 

Dessa forma,  concebo serem relevantes  as  razões apresentadas para  o
Desembargador José Ricardo Porto
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deferimento do efeito suspensivo pleiteado.

Quanto à possibilidade de ocorrência de dano de difícil reparação, esta se

encontra no potencial prejuízo pecuniário indevido da empresa recorrente.

Nesse  sentido  já  se  posicionou  esta  Corte,  nos  termos  a  seguir

colacionados:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
PRELIMINAR  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM.
REJEIÇÃO.  MÉRITO.  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.
APRESENTAÇÃO  DE  CÁLCULO.  IMPUGNAÇÃO
SUSPENSIVIDADE.  DEFERIMENTO.  POSSIBILIDADE  DE
EXCESSO  E  REMESSA  AO  CONTADOR.  ACOLHIMENTO.
EFEITO  SUSPENSIVO  ATRIBUÍDO  A  DECISÃO
MONOCRÁTICA. DEFERIMENTO. REQUISITOS DO ART. 558,
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  RELEVÂNCIA  DA
FUNDAMENTAÇÃO.  LESÃO  GRAVE  E  DE  DIFÍCIL
REPARAÇÃO.  CONFIGURAÇÃO DE AMBOS.  REFORMA DO
DECISUM  RECORRIDO.  PROVIMENTO. A  relação  contratual,
com  a  respectiva  cobrança  dos  índices  expurgados  das
cadernetas  de  poupança,  efetivada  entre  os  litigantes,  faz  da
instituição financeira agravante, parte legítima para figurar no polo
passivo  da  lide.  No  caso  trazido  à  baila,  o  agravo  de
instrumento  tem  supedâneo  na  possibilidade  de  causar  à
parte  lesão  grave  ou  de  difícil  reparação,  requerendo  o
agravante  a  atribuição  do  efeito  suspensivo  à  decisão
interlocutória impugnada, sendo esse o campo de apreciação
do  relator,  sob  pena  de  invadir  o  mérito  da  ação  original.
Havendo os requisitos legais necessários, para atribuição do
efeito  suspensivo,  como  ocorrido  nos  autos,  deve-se
reformar  a  decisão  hostilizada  na  sua  inteireza. (TJPB;  AI
200.2007.010999-2/004;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho; DJPB 25/10/2012; Pág. 12).

Considerando  que  a  quantia  penhorada  foi  totalmente  liberada pelo

Julgador  de  base,  compreendo  ser  pertinente,  in  casu,  a  sua  devolução,  conforme

destacado a seguir:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  BRASIL  TELECOM.
IMPUGNAÇÃO  AO  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.
SENTENÇA  EXTRA  PETITA.  INOBSERVÂNCIA.  PRAZO
IMPUGNAÇÃO. A impugnação oferecida no prazo de quinze dias
após a intimação da lavratura do termo de penhora é tempestiva,

Desembargador José Ricardo Porto
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a teor do que dispõe o artigo 475 - J, § 1º, do CPC. Devolução de
valores.  Restando  comprovado  levantamento  de  valores
superiores aos devidos, pelo autor, deve haver a devolução
da quantia excedente. Negado provimento ao recurso. (TJRS; AI
101773-98.2011.8.21.7000; Erechim; Primeira Câmara Especial Cível; Rel. Des.
Breno Beutler Junior; Julg. 26/07/2011; DJERS 29/07/2011).

No  entanto,  vislumbro  que  o  fato  da  própria  empresa  suplicante

reconhecer a existência de valor incontroverso, a restituição deve ser operada apenas

quanto ao excedente, nos termos preconizados pela jurisprudência, in verbis:

CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA  IMPUGNAÇÃO  EFEITO
SUSPENSIVO  (ART.  475  -  M  DO  CPC)  VALOR
CONTROVERTIDO.  Estando  a  execução  de  título  judicial
garantida por depósito nos autos e versando a impugnação
do devedor sobre excesso de execução, deve ser concedido
efeito suspensivo à impugnação para obstar o levantamento
apenas do valor controvertido, a fim de se evitar dano de difícil
reparação em caso de acolhimento da impugnação,  à vista da
inexistência de caução, observando-se o disposto no art. 475 - M,
caput e seu § 1º do CPC Recurso parcialmente provido. (TJSP; AI
2012503-34.2014.8.26.0000; Ac. 7514738; Botucatu; Vigésima Quarta Câmara
de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Arcuri; Julg. 24/04/2014; DJESP 06/05/2014).

Acrescento outro aresto deste Sodalício:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  IMPUGNAÇÃO  AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.  EXCESSO  DE EXECUÇÃO.
Questionamento  apenas  parcial  do  valor  executado.  Efeito
suspensivo.  Deferimento.  Prosseguimento  da  execução  em
relação ao valor incontroverso. Art. 475 - R c/c 739 - A, § 3º, CPC.
Provimento  recursal.  Conceder-se-á  efeito  suspensivo  à
impugnação ao cumprimento de sentença quando relevantes
seus  fundamentos  e  o  prosseguimento  da  execução  for
manifestamente  suscetível  de  causar  ao  executado  grave
dano de difícil ou incerta reparação (art. 475 - M, CPC). Tal
medida,  porém,  não  interfere  na  liberação  do  valor
incontroverso  (não  impugnado),  que  pode  desde  logo  ser
recebido pelo exequente,  ficando suspenso o cumprimento
de sentença apenas quanto ao valor sobre os quais as partes
divergem. (TJPB; AI 200.2004.018991-8/002; Rel. Juiz Conv. Carlos Martins
Beltrão Filho; DJPB 18/02/2010; Pág. 3).

Dito  isso,  é  de  se  concluir  que  a  interlocutória  agravada  merece  ser

reformulada.

Desembargador José Ricardo Porto
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Por todo o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES suscitadas e, quanto ao

mérito, PROVEJO  PARCIALMENTE  O  RECURSO,  para  atribuir  efeito  suspensivo  à

impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo recorrente, com sua consequente

anexação ao processo principal, devendo ainda a parte recorrida proceder à devolução do

valor  excedente  ao  incontroverso,  na  ordem  de  R$  34.623,19  (trinta  e  quatro  mil,

seiscentos e vinte e três reais e dezenove centavos).

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto.
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e o
Exmº. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão o Promotor de Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador
Mário  Moacyr  Porto”  do Egrégio  Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/04 e J/11 (R)
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