
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DO  DES. OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2005863-21.2014.815.0000.
Origem : 7ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza. 
Agravante : Eugênia Vital Santiago.
Advogado : Gabriel Honorato de Carvalho.
Agravados : BB Administradora de Cartões de Crédito S/A.   
Advogado : Maria Amélia Mastrorosa Vianna e outra.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE
DETERMINOU  A LIQUIDAÇÃO  DO  DÉBITO
POR ARTIGOS. IRRESIGNAÇÃO. DESPACHO
DO JUIZ ANTERIOR QUE INTIMOU A PARTE
EXECUTADA  PARA  PAGAMENTO  DO
QUANTUM  DEBEATUR.  ADIMPLEMENTO
PARCIAL.  POSTERIOR  DECISUM DO
MAGISTRADO FIXANDO  MULTA  DO  ART.
475-J DO CPC E VERBA HONORÁRIA. INÍCIO
DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONCORDÂNCIA  TÁCITA  DO  JULGADOR
COM OS CÁLCULOS  APRESENTADOS PELO
EXEQUENTE.  PRECLUSÃO  PRO  JUDICATO.
ENCERRAMENTO  DA  LIQUIDAÇÃO  DE
SENTENÇA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
REDECISÃO  DA  MESMA  QUESTÃO.
DESACERTO  DO  INTERLOCUTÓRIO
COMBATIDO.  MODIFICAÇAO.
PROSSEGUIMENTO  DA  FASE  EXECUTIVA.
PROVIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO
INSTRUMENTAL. 

- -Em restando decidido, por decisão irrecorrida, pelo
encerramento  da  fase  de  liquidação  de  sentença,  é
defeso  ao  mesmo  magistrado  redecidir  a questão,
porquanto  já  havia  deliberação  jurisdicional,  no
sentido de início da fase de cumprimento de sentença,
inclusive com fixação de multa de 10% prevista no
art. 475-J do CPC e honorários advocatícios.

- Não sendo vislumbrado pelo juiz que preside o feito
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principal, a ocorrência de valor excessivo, não poderá
mais, em virtude dos princípios da segurança jurídica,
da coisa julgada e da preclusão pro judicato, valer o
magistrado, nem mediante provocação de ofício,  de
qualquer  ato  que  venha  a  alterar  o  valor
“homologado”  pelo  mesmo  na  fase  de  liquidação
judicial.

-  Acerca  da  preclusão  pro  judicato,  o  art.  471,  do
CPC, estabelece que nenhum juiz decidirá novamente
as mesmas questões já decididas, relativas à mesma
lide, salvo as excludentes elencadas nos incisos I e II
do retromencionado dispositivo legal,  hipóteses que
diferem da posta nos presentes autos

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária,
dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02/10) interposto por
Eugênia Vital Santiago, desafiando decisão proferida pelo Juiz de Direito da
7ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Declaração
de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada  em  face  da  BB  Administração  de  Cartões  de  Crédito  S/A,
indeferiu o pedido de execução dos danos materiais, determinando a intimação
da parte autora para comprovar o quantum debeatur devido (fls. 13).

Nas  razões  recursais,  a insurgente  assevera  que,  através  da
sentença de fls. 77/84, o juiz de base julgou procedente os pleitos autorais,
declarando a inexistência de débito junto ao promovido com relação ao cartão
de  crédito  nº  8046  e  a  partir  da  data  16.05.2011,  da  bandeira  Visa
Internacional,  e  condenando  o  demandado  a  efetuar  o  pagamento  de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e de
danos materiais.

Em seguida, afirma que procedeu a liquidação da sentença, cujo
montante total foi de R$ 31.639,62 a título de danos materiais e R$ 3.683,75
com relação à verba honorária advocatícia sucumbencial, tendo o magistrado
de piso determinado a intimação do executado, ora agravado, para efetuar o
pagamento  do  valor  exequendo,  porém  só  foram  depositados  os  valores
atinentes aos danos extrapatrimoniais e os honorários de sucumbência.

Assevera que, em virtude da ausência de pagamento integral, o
magistrado de primeiro grau proferiu despacho, determinando a intimação do
executado  para  pagar  o  montante  devido,  sob  pena  de  penhora,  porém
decorreu o prazo in albis sem manifestação do devedor, oportunidade na qual
a exequente, ora agravante, requereu a constrição judicial.

Aduz  que,  mesmo  com reiteradas  decisões  de  liquidação  de
sentença, o juiz de piso proferiu novo decisum, considerando impertinentes os
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pedidos  para  pagamento  do  dano  moral,  por  ausência  de  comprovação do
quantum debeatur, de acordo com o que restou decidido na sentença.

Defende que a decisão de liquidação de sentença transitou em
julgado, bem como que os danos patrimoniais já foram liquidados, estando,
inclusive, preclusa a oportunidade de manifestação das partes promovidas.

Ao  final,  requer  o  provimento  da  presente  irresignação
instrumental, cassando a decisão combatida para determinar a penhora online
dos valores referentes aos danos materiais.

A  parte  agravada  apresentou  contrarrazões  (fls.  148/153),
alegando que a condenação é ilíquida, sendo, por isso, acertada a decisão do
juiz que indeferiu o pleito de penhora, por ausência de comprovação dos danos
efetivamente  suportados,  Ao  final,  roga  pela  manutenção  do decisum
combatido, 

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Lúcia de
Fátima M. de Farias (fls. 155/157), opinou pelo prosseguimento do recurso
sem manifestação sobre o mérito, por ausência de interesse púbico.

É o relatório. 

VOTO.

Presentes  os  requisitos  processuais  de  admissibilidade,
conheço do recurso interposto. 

No caso vertente,  o presente inconformismo tem como alvo a
decisão proferida pelo juiz de primeira instância, que entendeu impertinentes
os pedidos de pagamento dos danos materiais e determinou a comprovação da
quantia devida, sob o argumento de que a sentença determinou a apuração do
quantum debeatur  em liquidação  de  sentença,  mediante  a  constatação  dos
saques efetuados na conta-corrente e das despesas efetivamente suportadas.

Depreende-se dos autos que, ao iniciar a fase de cumprimento
de  sentença,  o  exequente,  ora  agravante,  apresentou  petição,  contendo  os
valores  dos  danos  morais  e  patrimoniais  (fls.  85/88),  sendo determinada  a
intimação  do  executado  para  pagamento  do  quantum  (fls.  89),  oque  foi
realizada (fls. 92/93).

Em seguida, o executado, ora agravado, apresentou o depósito
de pagamento dos danos morais e honorários advocatícios (fls. 96/97) e, em
seguida, o MM Juiz de base proferiu despacho, consignando a ausência de
pagamento dos danos materiais, fixando a multa do art.  475-J do CPC e a
verba honorária em fase de cumprimento de sentença (fls. 101/102).

Após o trâmite legal, o exequente, ora recorrente, apresentou
petição com o valor atualizado do débito, oportunidade na qual o Magistrado
de piso proferiu despacho, entendendo que haveria necessidade de liquidação
de sentença do quantum indenizatório dos danos materiais a ser apurado com
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base nos saques efetuados na conta-corrente e das despesas suportadas.

Ora,  como visto,  não  cabia  ao  julgador  a  quo determinar  a
liquidação de  sentença,  já  que,  anteriormente,  tinha  proferido  despacho de
intimação  da  parte  executada  para  pagar  o  valor  devido  e  apurado  pelo
exequente,  ou  seja,  deu  início  a  fase  de  cumprimento  de  sentença,
concordando com os cálculos apresentados pelo exequente.

Ademais,  posteriormente,  consignou  em  outro  despacho  a
insuficiência do valor depositado pelo executado e fixou multa prevista no art,
475-J do CPC e fixou nova verba honorária. 

Neste caso, como não foi apresentada impugnação pela parte
executada, conforme preceitua o art. 475-L do CPC, no momento processual
oportuno, ou seja, antes de homologado os cálculos de liquidação, em razão do
instituto a preclusão, e nem sendo o caso de ser o executado beneficiário da
gratuidade,  ou  ainda,  não  sendo vislumbrado pelo  juiz  que  preside  o feito
principal, a ocorrência de valor excessivo, não poderá mais, em virtude dos
princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e da preclusão pro judicato,
valer o magistrado, nem mediante provocação de ofício, de qualquer ato que
venha  a  alterar  o  valor  “homologado”  pelo  mesmo na  fase  de  liquidação
judicial. 

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
REsp  657.476,  de  relatoria  da  Excelentíssima  Ministra  Nancy  Andrighi,
explicou, em seu voto, que “a coisa julgada somente torna imutável a forma
de  liquidação  depois  do  trânsito  em  julgado  da  sentença  proferida  no
processo de liquidação e não do trânsito em julgado da sentença proferida no
processo de conhecimento”.

Portanto,  depreende-se  que,  depois  de  encerrada  a  fase  de
liquidação,  por  qualquer  das  formas  admitidas  pelo  CPC,  o  valor  ali
encontrado torna-se imutável e irretratável pelo juiz que preside o processo de
execução.

Acerca  da  preclusão  pro  judicato,  o  art.  471,  do  CPC,
estabelece  que  nenhum  juiz  decidirá  novamente  as  mesmas  questões  já
decididas, relativas à mesma lide, salvo as excludentes elencadas nos incisos I
e II do retromencionado dispositivo legal, hipóteses que diferem da posta nos
presentes autos. Vejamos a redação:

“Art.  471.  Nenhum  juiz  decidirá  novamente  as
questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo:
I – se, tratando-se de relação jurídica continuativa,
sobreveio  modificação  no  estado  de  fato  ou  de
direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão
do que for estatuído na sentença.
II – nos demais casos previstos em lei”.

O disposto na norma do art. 471, do CPC, consagra o fenômeno
da preclusão  pro judicato,  impedindo ao juiz a reapreciação de questões já
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solucionadas no processo.

Sobre do tema,  discorrem Nélson Nery Júnior  e Rosa Maria
Andrade Nery, ("Código de Processo Civil Comentado", 3ª ed., 1997, RT, p.
686):  "A  preclusão  envolve  as  partes,  mas  pode  ocorrer,  também,
relativamente  ao  juiz,  no  sentido  de  que  ao  magistrado  é  imposto
impedimento  com  a  finalidade  de  que  não  possa  mais  julgar  questão
decidida.  A  doutrina  faz  referencia  a  esse  fenômeno  denominando-o  de
preclusão pro judicato (Nery, Recursos, 66)."

E continuam:"As questões dispositivas decididas no processo
não podem ser reapreciadas pelo juiz."

Acrescento,  ainda,  os  ensinamentos  do  processualista  Daniel
Amorim  Assumpção  Neves,  extraído  de  sua  obra  “Manual  de  Direito
Processual: 

“Uma  vez  deferida  a  produção  da  prova  e  não
havendo  recurso  contra  tal  decisão,  ocorrerá  a
preclusão  pro  iudicato,  exigindo-se  do  juiz  a
produção de referida prova, ainda que se convença
de  não ser  mais  necessária.  Ocorrerá,  no  caso,  o
surgimento de uma espécie de direito adquirido da
parte  à  produção  da  prova,  o  que  não  pode  ser
afrontado com a simples mudança de opinião do juiz
diante  do  conjunto  probatório.’(NEVES,  Daniela
Amorim  Assumpção.  Manual  de  direito  processual
civil / Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO,
2009. p. 368).

Dessa forma, entendo que a  eficácia do despacho pelo qual o
magistrado  determinou  o  prosseguimento  da  execução  com  base  no  valor
apurado pelo exequente só pode ser mitigada por questões de ordem pública,
as  quais  podem  ser  apreciadas  a  qualquer  tempo  e  em  qualquer  grau  de
jurisdição, não sendo esta, contudo, a hipótese dos autos.

Destarte,  em restando  decidido,  por  decisão irrecorrida,  pelo
encerramento  da  fase  de  liquidação  de  sentença,  é  defeso  ao  mesmo
magistrado redecidir  a questão, porquanto já havia deliberação jurisdicional,
no sentido de que  início da fase de cumprimento de sentença, inclusive com
fixação  de  multa  de  10%  prevista  no  art.  475-J  do  CPC  e  honorários
advocatícios.

Em caso análogo já decidiu o STJ:

“PROCESSUAL  CIVIL.  LIQUIDAÇÃO  DE
SENTENÇA. REDUÇÃO DO IPC DE JANEIRO/89
(70,32% PARA 42,72%). APLICAÇÃO DO IPC DE
FEVEREIRO/89 EM 3,60%. VEDADA A INCLUSÃO
OU ALTERAÇÃO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DOS
CÁLCULOS.  PRECEDENTE.  I  -  Conforme
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jurisprudência  deste  Superior  Tribunal  de  Justiça,
admite-se a inclusão dos expurgos inflacionários, em
sede de liquidação de sentença, como melhor forma
de  atualizar  os  débitos  judiciais  sendo,  contudo,
vedada  sua  inclusão  ou  alteração  após  a
homologação dos cálculos. Precedente. II - In casu,
a atualização reclamada restou preclusa, operando-
se  a  coisa  julgada,  uma  vez  que  a  conta  de
liquidação  havia  sido  homologada.  III  -  Agravo
interno desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 259124 SP
2000/0047106-2,  Relator:  Ministro  GILSON  DIPP,
Data  de  Julgamento:  15/05/2003,  T5  -  QUINTA
TURMA, Data de Publicação: DJ 02/06/2003 p. 319)

Dito  isso,  entendo  desacertada  a  decisão  combatida,  que
determinou  a  intimação  da  parte  exequente  para  comprovar  o  quantum
debeatur devido, tendo em vista que o julgador já tinha concordado, ainda que
tacitamente, com os cálculos apresentados pelo exequente, de modo que cabe
o prosseguimento da fase executiva.

Ante  o  exposto, DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO
RECURSO, para  reformar a  decisão  objurgada,  dando  prosseguimento  a
execução.

É COMO VOTO.  

Presidiu a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza, juiz
convocado, com jurisdição limitada, em substituição ao Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (juiz
convocado,  para  substituir  a  Exma  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de
Araújo Duda Ferreira) e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Presente ao julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de janeiro de 2015.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado - Relator
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