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ACORDÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2011134-11.2014.815.0000
RELATOR        : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
AGRAVANTE : Jerônimo Gomes de Figueiredo
ADVOGADO : Heleno Luiz da Silva
AGRAVADO : Estado da Paraíba
ORIGEM : Juízo da 4ª Vara da Comarca de Bayeux
JUIZ : Francisco Antunes Batista

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
EXECUÇÃO  FORÇADA.  TÍTULO  EXECUTIVO.
ALEGAÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA  DE  SALDO
REMANESCENTE.  TESE  INFUNDADA.  DÉBITO
ATUALIZADO  DEVIDO.  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO  ATACADA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

-  Revela-se  plausível  o  direito  do  Agravado  em
postular  o  saldo  remanescente,  pois  é  inegável  a
demora em honrar a dívida originada em 07/03/2006
e paga em 02/07/2014 sem acréscimo de todos os
consectários legais.

-   É do Executado, ora Agravante, o ônus de afastar
a liquidez, certeza ou exigibilidade do título. Não se
desincumbindo de tal ônus, não merece censura a
decisão  que  reconhece  a  legalidade  da  cobrança
efetuada pela parte recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER O AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 53.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JERÔNIMO

GOMES DE FIGUEIREDO contra a decisão de fl. 25 proferida pelo Juiz da 4ª

Vara  da Comarca de Bayeux que,  nos autos da Ação de Execução Forçada

ajuizada pelo ESTADO DA PARAÍBA, determinou a intimação do Executado
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para ciência do saldo remanescente, bem como para efetuar o pagamento no

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento da Execução.

Requer o Agravante a desconsideração da cobrança de valores

remanescentes, declarando a extinção da execução, na forma do art. 794 do

CPC.

Informações do Magistrado a quo às fls. 41/42.

Sem contrarrazões – certidão de fl. 43.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do

recurso,  para  manter  a  decisão  atacada,  determinando  ao  Executado  o

pagamento  do  saldo  remanescente  do  seu  débito,  devidamente  atualizado.

Deve-se, no entanto, verificar quanto à concessão da justiça gratuita para se

afastar dos cálculos quaisquer valores a título de honorários advocatícios e

custas processuais (fls. 45/48).

É o relatório.

VOTO

De início, digo que o recurso deve ser conhecido, uma vez que

preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Exsurge dos autos que a Ação de Execução Forçada proposta

pelo Agravado em face do Agravante, nº 0000325-18.2007.815.0751, ocorreu

em  07/03/2006  (fl.  27),  cobrando  um  débito  atualizado  no  importe  de  R$

2.630,09  (dois  mil,  seiscentos  e  trinta  reais  e  nove  centavos),  referente  a

Acórdão  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  da  Paraíba  (TC  212/2005),  por

irregularidades praticadas pelo Executado.

Alega o Recorrente que foi citado para o pagamento da referida

dívida em 19/06/2007, tendo sido efetuada a penhora de alguns de seus bens.

Posteriormente, requereu o bloqueio do veículo Chevette, placa MMP-8233 (fl.
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14),  vindo a efetuar  um depósito  judicial  em  02/07/2014,  na quantia  de R$

2.630,09 (dois mil, seiscentos e trinta reais e nove centavos), fl. 17.

O  Recorrido/Exequente,  ao  ser  ouvido,  postulou  o

prosseguimento  da  Execução  em razão  de  um saldo  remanescente  de  R$

2.033,47 (dois mil,  trinta e três reais e quarenta e sete centavos),  fl.  19. O

Recorrente, por sua vez, pugnou pela extinção da Execução, tendo em vista

que o credor não atualizou o débito no momento da sua intimação e que, por

isso, ocorreu a preclusão.

Em  seguida,  fl.  22,  o  magistrado  a  quo determinou  que  a

Contadoria Judicial atualizasse a dívida, a qual apresentou o valor final de R$

5.299,18 (cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e dezoito centavos), fl. 23,

bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da Execução.

Pois bem.

Estimo que não tem razão o Recorrente.

É que,  do exame do presente recurso,  revela-se plausível  o

direito  do  Exequente/Agravado  em  postular  o  saldo  remanescente,  pois  é

inegável  a demora em honrar a dívida  originada em 07/03/2006 e paga em

02/07/2014 sem acréscimo de todos os consectários legais.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL — EXECUÇÃO — EXISTÊNCIA
DE SALDO REMANESCENTE — IMPOSSIBILIDADE DE
PRESUNÇÃO DE RENÚNCIA TÁCITA DO CRÉDITO —
EXTINÇÃO INDEVIDA — NULIDADE — AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO  INTEGRAL  DA  DIVIDA  —
PROSSEGUIMENTO — 1.  Demonstrada  a  existência
de  saldo  remanescente,  não  poderá  ser  extinta  a
execução  até  o  pagamento  integral  da  dívida,
porquanto,  nos  moldes  do  art.  794,  I,  do  CPC,
somente a satisfação plena do credor a autoriza. (CF.
STJ,  RESP  637.142/SP,  Quinta  Turma,  Ministro  José
Arnaldo da Fonseca, D.1 06/12/2004; RESP 438.451/PE,
Segunda  Turma,  Ministro  João Otávio  de Noronha,  DJ
16/06/2003; TRF1, AC 1998.01.00.086571-7/BA, Terceira
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Turma  Suplementar,  Juiz  Wilson  Alves  de  Souza,  DJ
29/07/2004;  AC  1999.01.00.093054-3/DF,  Segundá
Turma  Suplementar,  Juiz  Moacir  Ferreira  Ramos,  DJ
29/01/2004;  AC  1998.01.00.047908-5/MG,  Segunda
Turma Suplementar, Juíza Gilda Sigmaringa Seixas, DJ
25/09/2003;  AC 96.01.56442-O/MT, Quarta Turma, Juiz
Ítalo Mendes, DJ 04/08/2000.) 2. Por se tratar de ato de
manifestação unilateral de vontade, não se pode presumir
que houve renúncia tácita do crédito pela parte credora
em  razão  de  seu  silêncio.  (CF.  TRF1,  AC
1998.01.00.086571-7/BA;  AC  96.01.56442-0/MT,  julg.
Cit.)  3.  Apelação  parcialmente  provida.  Sentença
anulada. (7'RF 1” R. — AC 9401369267— MG —  1º T.
Supl. — Rel. p/o Ac. Juiz Fed. João Carlos Costa Mayer
Soa"

Frise-se, também, que  é do Executado, ora Agravante, o ônus

de afastar a liquidez, certeza ou exigibilidade do título. Não se desincumbindo

de tal  ônus, não merece censura a decisão que reconhece a legalidade da

cobrança efetuada pela parte recorrida.

Conforme dito no parecer ministerial, fls. 47/48:

“o fato de o valor pago pelo Agravante não estar corrigido
pelos índices oficiais de correção monetária, bem como
não  ter  incidido  o  percentual  do  juros  de  mora,  não
configura motivo apto a ensejar a declaração de iliquidez
do referido título, quando a determinação de pagamento
do saldo remanescente decorre de simples incidência de
índices  de  correção  monetária  e  juros  de  mora,  para
apurar  o  valor  efetivamente  devido,  não  retira  do
Executado a obrigação de liquidar o saldo remanescente,
mormente quando presentes os elementos que propiciem
a revelação imediata da soma devida, caracterizando-se
o  pressuposto  da  liquidez  que  autoriza  a  cobrança
forçada,  pelo  que  se  afigura  possível  ao  órgão  estatal
competente  assegurar  ao  credor  a  via  executiva
pleiteada, ante a sua demora em honrar a dívida.

[…]

Desta feita, para que o devedor desconstituísse a eficácia
do  instrumento  em  que  se  baseia  a  pretensão  ora
questionada, deveria produzir defesa e prova capazes de
afastar a liquidez, certeza ou exigibilidade do título, o que
não ocorreu no caso em tela”.

Assim, carece de fundamento a alegação de inexistência de

saldo devedor pelo Agravante/Executado.
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Diante de todos os fundamentos expostos, em harmonia com o

parecer ministerial, DESPROVEJO o Agravo de Instrumento, para manter a

decisão  atacada,  determinando  ao  Executado  o  pagamento  do  saldo

remanescente  do  seu  débito,  devidamente  atualizado.  Deve-se,  no

entanto, verificar quanto à concessão da justiça gratuita para se afastar

dos  cálculos  quaisquer  valores  a título  de  honorários  advocatícios  e

custas processuais.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos,  Presidente  em exercício.  Participaram do  julgamento,
além  do  Relator,  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos
Santos,  o  Excelentíssimo  Senhor  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida (Juiz
convocado para  substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de Fátima Moraes Bezerra
Cavalcanti)  e  a Excelentíssima Senhora Doutora  Vanda Elizabeth Marinho
(Juíza convocada para substituir o Exmo. Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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