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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0000981-16.2015.815.0000
ORIGEM: 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital
RELATOR:  Juiz  Tércio  Chaves  de  Moura,  convocado,  em
substituição à Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
AGRAVANTE: Banco BMG S/A
ADVOGADO: Antônio de Moraes Dourado Neto 
AGRAVADO: Marcos Antônio Cavalcante Furtado
ADVOGADOS: Cecílio da F. V. Ramalho Terceiro e Daniel Thadeu
Moura Duarte Santos 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1) VALOR DEPOSITADO EM
FAVOR  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA,  QUE,  APÓS
CONDENADA, REQUEREU QUE FOSSE EXPEDIDO ALVARÁ EM
FAVOR  DA  PARTE  CONTRÁRIA,  A  FIM  DE  QUE  PUDESSE
LEVANTÁ-LO. PRETENSÃO DESPREZADA PELO JUÍZO  A QUO,
QUE,  CONSIDERANDO  NÃO  ADIMPLIDO  O  DÉBITO,  FEZ
INCIDIR A SANÇÃO DO ART. 475-J DO CPC/1973. VIOLAÇÃO
AO  PRINCÍPIO  DA  MENOR  ONEROSIDADE.  ATITUDE  DA
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  QUE  DEVE  SER  CONSIDERADA
COMO  EFETIVO  PAGAMENTO.  2) EXISTÊNCIA  DE  VALOR
RECALCITRANTE,  JÁ  QUE  A  QUANTIA  DEPOSITADA  NÃO
COBRE  TODA  A  EXECUÇÃO.  MULTA  DO  ART.  475-J  DO
CPC/1973  QUE  DEVE  INCIDIR  APENAS  SOBRE  O  SALDO
DEVEDOR. 3) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo valor depositado em favor da instituição financeira,
que, após condenada, requer que seja levantado pelo réu, a
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título  de  adimplemento  da  condenação,  configura  ofensa  ao
princípio  da  menor  onerosidade  o  desprezo  desse  pedido,
instando  a  parte  executada  a  formalizar  o  pagamento  em
dinheiro acrescido com a sanção do art. 475-J do CPC/1973.

2. “Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no  caput
do art. 475-J do CPC, a multa de dez por cento incidirá sobre o
valor remanescente”. (EDcl no AgRg no AREsp 118.881/RS, Rel.
Ministro  ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,  QUARTA  TURMA,
julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014)

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA  a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  dar  provimento
parcial ao agravo.

MARCOS  ANTÔNIO  CAVALCANTE  FURTADO  ajuizou  Ação  de
Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Antecipação de
Tutela contra o BANCO BMG S/A.

O processo de  conhecimento  (n.  0033039-93.2009.815.2001)
discutia  um contrato de empréstimo irregular junto  à  instituição
financeira, que depositou na conta corrente do autor/agravado a quantia
de R$ 25.993,63, sem que ele houvesse solicitado, tampouco assinado
qualquer avença.

Em audiência, o Juízo de Direito da 15ª Vara Cível da Capital –
contando com a  concordância  da  parte  ora  agravante  (Banco  BMG)  –
concedeu a tutela de urgência, autorizando o autor/agravado a proceder à
devolução da quantia à instituição financeira. Fê-lo nos moldes adiante:

Quanto ao pedido de antecipação de tutela, considerando que não
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houve objeção da parte nesse sentido, defiro nos seguintes termos:
concedo a parte autora o prazo de cinco dias para depositar em juízo
o valor objeto da ação na importância de R$ 25.993,63. (f. 128).

O agravado consignou a quantia mencionada (f. 137/138).

O pleito  vestibular  foi  julgado,  ao final,  procedente,  tendo a
sentença (cópia às f. 155/160) exposto o seguinte na parte dispositiva:

Isto  posto,  por  tudo  mais  que  dos  autos  consta,  JULGO
PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, para:

a)  Condenar  o  promovido  em danos  materiais  na  modalidade  de
repetição de indébito, conforme a regra do art. 42, parágrafo único,
do Código de Defesa do Consumidor, a ser apurado em liquidação de
sentença já que os descontos se deram durante vários meses, com
juros e correção monetária a partir dos efetivos descontos indevidos;

b) Condenar o promovido ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de
indenização por  danos morais,  estes  com juros  de 1% ao mês  a
contar da citação (25.09.2009 – juntada solene de fl. 23v) e correção
monetária a contar desta data (07.07.2011).

c)  Condenar,  ainda,  o  banco  réu  ao  pagamento  das  custas
processuais e honorários advocatícios, estes na base de 15% sobre o
valor da condenação, levando em conta o já fixado a título de dano
moral e o que for liquidado por sentença, a título de dano material,
na modalidade de repetição de indébito, tudo nos conformes do art.
20, § 3º, alínea 'c', do CPC. 

Em sede apelatória,  esta  Corte  de  Justiça  manteve  a
sentença  na  íntegra,  conforme  demonstra  o  acórdão  de  f.
241/247.

Após o trânsito em julgado, a instituição financeira requereu
que fosse “expedido alvará em favor da parte autora no valor equivalente
a R$ 25.049,92 […], referente ao pagamento da condenação imposta nos
autos” (f. 250), bem como que fosse transferido o valor de R$ 943,71 à
conta do causídico, como adimplemento dos honorários.

O Juízo de origem, desconsiderando a mencionada petição de f.
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250, intimou o executado,  a fim de que formalizasse o pagamento no
prazo de dez dias, sob pena da multa do art. 475-J do CPC/1973, tendo,
mais uma vez, o BANCO BMG S/A, ora agravante, solicitado que fosse
expedido, em favor do exequente, alvará do valor depositado em juízo.

Às f. 261, o Juízo de primeiro grau considerou não cumprida a
obrigação,  razão  por  que  imputou  multa  de  10%  e  intimou  a  parte
adversa para juntar a planilha atualizada do débito, para fins de início do
processo executivo.

Assim, às f. 263/264, o exequente/agravante juntou planilha do
débito atualizado, com acréscimo da multa de 10%, perfazendo um total
de R$ 36.931,37,  além dos  honorários advocatícios  de 15% sobre a
dívida, no valor de R$ 5.539,70.

Houve penhora on line (f. 275).

O BANCO BMG S/A, então, opôs impugnação ao cumprimento
de sentença, com base no art. 475-L, inciso V, do CPC/1973, alegando,
basicamente, que havia cumprido a determinação judicial, ao peticionar a
expedição do alvará à parte contrária, para que pudesse levantar o valor
depositado em juízo, no valor originário de R$ 25.993,63.

A impugnação foi rejeitada, tendo o Juízo a quo, na parte que
interessa, consignado o seguinte:

Ora, se ao menos, tivesse trazido aos autos, a informação do valor
que  estaria  depositado  em conta  judicial,  e  o  valor  atualizado  da
condenação, para se ter uma ideia de que os valores se coincidiam,
mas nada trouxe, apenas deixou de levantar o crédito em seu favor e
se deu por quitado sua obrigação. Simples assim. (sic, f. 347).

É  contra  a  referida decisão que se interpôs  este  recurso  de
agravo,  cuja  fundamentação,  em  síntese,  sustenta  o  mesmo  que  foi
veiculado na impugnação ao cumprimento de sentença.

Sem contrarrazões (f. 367).

Parecer ministerial sem manifestação meritória (f. 368/371).
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É o relatório. 

VOTO: Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                    Relator

Como já consignado no relatório, o processo de conhecimento
discutia um contrato de empréstimo irregular junto à instituição financeira,
que depositou na conta corrente do autor, ora agravado, a quantia de R$
25.993,63,  sem  que  ele  houvesse  solicitado,  tampouco  assinado
qualquer avença.

Em audiência (f. 128/129), o Juízo de origem – contando com a
concordância  da  parte  agravante  –  concedeu  a  tutela  de  urgência,
autorizando o autor, ora agravado, a proceder à devolução da quantia à
instituição financeira, isso no dia 20/11/2009 (f. 138).

A partir  de uma profunda análise dos autos,  constato que o
Juízo  a quo navegou em mar turbulento ao ter desprezado a petição da
instituição  financeira,  por  meio  da  qual  fora  requerida  a  expedição  de
alvará  à  parte  contrária,  para  fins  do  levantamento  da  quantia  de  R$
25.993,63, a título de adimplemento da condenação.

Havendo valor depositado em juízo,  pertencente à instituição
financeira, que requereu ao Magistrado que procedesse à transferência ao
autor,  é  desarrazoado  instar  o  executado  a  realizar  o  pagamento  em
dinheiro. Além de consubstanciar,  data venia, atitude desproporcional, o
provimento jurisdicional violou flagrantemente o disposto no art. 620 do
CPC/1973, cuja regra sedimenta o princípio da menor onerosidade dos
atos executivos.

Como bem frisou o STJ, “a fim de que o princípio da menor
onerosidade tenha aplicação, é necessário que o juízo tenha alternativas
diante de si, de modo que possa eleger uma medida que seja capaz de
resguardar  os  interesses  da  parte  exequente  sem  onerar
desnecessariamente a parte executada.” (REsp 1384883/PR, Rel. Ministra
ELIANA  CALMON,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  17/09/2013,  DJe
24/09/2013).
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Se o Juízo poderia, simplesmente, determinar o levantamento
da  quantia  depositada,  satisfazendo,  portanto,  os  interesses  do
exequente, não há razão plausível para desconsiderar o pedido formulado
pelo executado, imputando-lhe a multa do art. 475-J do CPC/1973.

Além disso, o argumento de que a parte não indicou os dados
do depósito é irrelevante como fundamento decisório, porquanto bastava
a  simples  leitura  dos  autos,  notadamente  da  guia  de  depósito,  para
conferir as informações necessárias à medida.

No mais, como lançado alhures, o autor procedeu à devolução
do valor no dia 20/11/2009.

No dia em que a instituição requereu a liberação do depósito
em  favor  da  parte  autora  (f.  250)  -  06  de  dezembro  de  2012  -,
atualizando-se a quantia depositada, chega-se ao seguinte montante:

Data do
Valor Devido

Valor
Devido

Fator CM
Valor

Corrigido
Juros

%
Juros
R$

Corrigido+Juro
s R$

20/11/2009 25.993,63 1,20670524 31.366,64 0,00% 0 31.366,64

Subtotal 31.366,64

Total Geral 31.366,64

Cotejo, agora, o valor depositado com a condenação atualizada,
acrescida dos respectivos juros:

1. Condenação Referente ao Dano Moral

Resultado do Cálculo (em Real)

CORREÇÃO MONETÁRIA

Atualizado até: 06/12/2012
Juros Incidentes: Antes do(s) Valor(es) Devido(s)
Juros a partir da data: 25/09/2009
Percentual de Juros: 1,00%

VALORES DEVIDOS
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Data do
Valor

Devido

Valor
Devido

Fator CM
Valor

Corrigido
Juros

%
Juros R$

Corrigido+Jur
os R$

07/07/2011 10.000,00 1,08630271 10.863,02
39,00

%
4.236,57 15.099,59

Subtotal 15.099,59

Total Geral 15.099,59

2.  Condenação  referente  aos  descontos  realizados  na
conta corrente do exequente (valores já em dobro, nos termos do
art. 42, parágrafo único, do CDC)

2.1 - 1ª Parcela:

Resultado do Cálculo (em Real)

CORREÇÃO MONETÁRIA

Atualizado até: 06/12/2012
Juros Incidentes: A partir do(s) Valor(es) Devido(s)
Percentual de Juros: 1,00%

VALORES DEVIDOS

Data do
Valor Devido

Valor
Devido

Fator CM
Valor

Corrigido
Juros

%
Juros
R$

Corrigido+Juro
s R$

01/08/2009 1.981,20 1,21250592 2.402,21
41,00

%
984,90 3.387,11

Subtotal 3.387,11

Total Geral 3.387,11

2.2 - 2ª Parcela:

Resultado do Cálculo (em Real)

CORREÇÃO MONETÁRIA

Atualizado até: 06/12/2012
Juros Incidentes: A partir do(s) Valor(es) Devido(s)
Percentual de Juros: 1,00%
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VALORES DEVIDOS

Data do
Valor Devido

Valor
Devido

Fator CM
Valor

Corrigido
Juros

%
Juros
R$

Corrigido+Juro
s R$

01/09/2009 1.981,20 1,21153669 2.400,29
40,00

%
960,11 3.360,40

Subtotal 3.360,40

Total Geral 3.360,40

2.3 - 3ª Parcela:

Resultado do Cálculo (em Real)

CORREÇÃO MONETÁRIA

Atualizado até: 06/12/2012
Juros Incidentes: A partir do(s) Valor(es) Devido(s)
Percentual de Juros: 1,00%

VALORES DEVIDOS

Data do
Valor Devido

Valor
Devido

Fator CM
Valor

Corrigido
Juros

%
Juros
R$

Corrigido+Juro
s R$

01/10/2009 1.981,20 1,20960133 2.396,46
39,00

%
934,61 3.331,07

Subtotal 3.331,07

Total Geral 3.331,07

2.4 - 4ª Parcela:

Resultado do Cálculo (em Real)

CORREÇÃO MONETÁRIA

Atualizado até: 06/12/2012
Juros Incidentes: A partir do(s) Valor(es) Devido(s)
Percentual de Juros: 1,00%

VALORES DEVIDOS
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Data do
Valor Devido

Valor
Devido

Fator CM
Valor

Corrigido
Juros

%
Juros
R$

Corrigido+Juro
s R$

01/11/2009 1.981,20 1,20670524 2.390,72
38,00

%
908,47 3.299,19

Subtotal 3.299,19

Total Geral 3.299,19

Nessa perspectiva, o valor da condenação, atualizado até o dia
06/12/2012 –, data em que a instituição financeira formalizou o pedido de
expedição do alvará em favor  da parte  contrária  – correspondia  a  R$
28.477,36 (R$ 28.477,36  = R$15.099,59 + R$3.387,11 + R$3.360,40 +
R$3.331,07 + R$3.299,19).

Os honorários, de 15% sobre o valor atualizado da condenação,
correspondem a R$ 4.271,60.

Nesse panorama aritmético, a condenação total, acrescida da
respectiva verba honorária, é de R$ 32.748,96.

Levando-se em consideração que o valor depositado atualizado
correspondia a R$ 31.366,64, observa-se que o débito ultrapassa o
crédito,  extraindo-se  que  há  um  valor  recalcitrante  a  ser
executado, de R$ 1.382,32.

É  importante  registrar  que,  havendo  pagamento  parcial  do
débito,  como é o caso dos autos,  a multa do art.  475-J do CPC/1973
deverá incidir tão-somente sobre o valor recalcitrante de R$ 1.382,32.

A propósito, transcrevo precedentes do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  MULTA  DO
ARTIGO  475-J  DO  CPC.  AUSÊNCIA  DE  DEPÓSITO  DA  QUANTIA
CONTROVERTIDA.  SÚMULA  83  DO  STJ.  1.  Caso  o  devedor,
condenado  ao  pagamento  de  quantia  certa  ou  já  fixada  em
liquidação,  não o  efetue no prazo de quinze dias,  o  montante da
condenação será acrescido de multa de 10% previsto no art. 475-J, §
4º, do CPC;  efetuado o pagamento parcial no prazo previsto
no caput, a multa de dez por cento incidirá sobre o restante.
Precedentes:  REsp  1.260.443/RS,  Rel.  Ministro  Arnaldo
Esteves  Lima,  Primeira  Turma,  DJe  02/08/2012;  AgRg  no
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REsp  1.258.801/PE,  Rel.  Ministro  Paulo  de  Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, DJe 24/06/2014. 2. "A incidência
da multa de 10% prevista no art.  475-J do CPC é imposição que
decorre do mero descumprimento obrigacional no prazo definido em
lei, não se incompatibilizando com o princípio da menor onerosidade,
considerando-se o objetivo do legislador em prestigiar a satisfação
espontânea  do  título  judicial  exequendo"  (AgRg  no  AREsp
288.042/RJ,  Rel.  Ministro  Og  Fernandes,  Segunda  Turma,  DJe
29/11/2013). 3. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental
não  provido.  (AgRg  no  AREsp  318.967/RJ,  Rel.  Ministro
BENEDITO  GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
24/03/2015, DJe 07/04/2015).

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA. ART. 475-
J  DO  CPC.  DEPÓSITO  PARCIAL.  1.  Os  embargos  de  declaração
somente são cabíveis  quando houver,  na sentença ou no acórdão,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe
o art. 535, I e II, do CPC. 2. Efetuado o pagamento parcial no
prazo previsto no caput do art. 475-J do CPC, a multa de dez
por  cento  incidirá  sobre  o  valor  remanescente. 3.  No  caso
concreto,  a devedora efetuou o pagamento parcial  da dívida e foi
intimada  para  que  complementasse  o  valor  residual,  o  que  não
ocorreu, sendo, portanto,  devida a multa do art.  475-J quanto ao
valor  não  recebido  (e-STJ  fl.  189).  4.  Embargos  de  declaração
acolhidos para determinar a aplicação da multa do art. 475-J do CPC
sobre o valor residual. (EDcl no AgRg no AREsp 118.881/RS, Rel.
Ministro  ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,  QUARTA  TURMA,
julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014).

Diante  do  exposto,  dou  provimento  parcial  ao  agravo,
para,  reformando  a  decisão  hostilizada,  acolher  parcialmente  a
impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a liberação do
valor depositado em favor do exequente e consignando que a execução
continuará em relação ao valor de  R$ 1.382,32, sobre o qual incidirá a
multa de 10%, prevista no art. 475-J do CPC/1973.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador



AI n. 0000981-16.2015.815.0000                                                                                                         11

ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE  RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição plena, em substituição à Excelentíssima Desembargadora MARIA
DAS NEVES DO EGITO DE A.  D.  FERREIRA)  e com  o  Excelentíssimo
Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 14
de junho de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                 Relator
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