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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

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2013422-29.2014.815.0000
ORIGEM: 3ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATORA: Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
AGRAVANTE: Banco Bradesco S/A
ADVOGADO: José Edgard da Cunha Bueno Filho
AGRAVADO: José Chaves Coriolano
ADVOGADO: Cícero Guedes Rodrigues

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  DO  JULGADO.
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  QUE,  INTIMADA,  APRESENTA
JUSTIFICATIVA  INFUNDADA  PARA  NÃO  APRESENTAR  OS
DOCUMENTOS  NECESSÁRIOS  À  ELABORAÇÃO  DOS  CÁLCULOS.
INCIDÊNCIA DO ART. 475-B, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO COM ARRIMO NO ART. 557
DO CPC. 

1.  Aquele  que,  intimado,  apresenta  justificativa  infundada  para  não
apresentar  os  documentos  necessários  à  elaboração  dos  cálculos
relativos ao cumprimento de sentença, não pode impugnar os ofertados
pelo credor ou realizados pela contadoria judicial. Inteligência do art.
475-B, § 2º, do Código de Processo Civil.

2. “Ônus  do  executado  exibir  os  documentos  indispensáveis  para
realização de cálculos voltados a apurar o quantum da condenação, sob
pena  de  não  poder  contestar  as  contas  a  serem  formuladas  pelo
exequente. Inteligência do art. 475-B, § 2º, do CPC.” (STJ, AgRg no Ag
1275771/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
13/03/2012, DJe 23/03/2012).
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3.  Recurso ao qual  se nega seguimento,  com advertência de multa,
com arrimo no art. 557 do CPC.

Vistos, etc.

BANCO  BRADESCO  S/A  interpõe  o  presente  agravo  de  instrumento
contra JOSÉ CHAVES CORIOLANO, com o objetivo de reformar decisão proferida
pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital/PB, que rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença por si apresentada.

Na  ação  de  execução  da  diferença  dos  expurgos  inflacionários
referentes aos planos econômicos “Bresser”, “Verão”, “Collor I e II”, a instituição
financeira  se insurge contra  os cálculos  apresentados,  veiculando as seguintes
teses no presente agravo de instrumento: a) a conta-corrente do agravado teria
sido  encerrada  em  1986;  b)  impossibilidade  da  presunção  do  saldo;  c)
enriquecimento ilícito da parte contrária.

É o relatório.

DECIDO.

A decisão agravada não merece qualquer reparo.

A Contadoria  Judicial  requereu que fossem apresentados os extratos
bancários dos meses de março, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991, tendo o
banco  recorrente  apresentado apenas  os  extratos  referentes  ao  ano de  1986,
argumentando que nesse ano a conta teria sido encerrada.

Como bem pontuado pelo  decisum hostilizado, “embora alegue que a
conta poupança já contava com saldo zero em outubro de 1986, verifica-se que o
documento acostado à fl. 11 dá conta da existência de saldo positivo na conta
poupança na data de 13/02/1987, fazendo cair por terra a informação de que a
conta teria sido encerrada em 1986” (f. 488).

O  fato  é  que  a  instituição  financeira,  embora  instada  a  exibir  os
documentos indispensáveis à feitura dos cálculos, apresentou justificativa infunda
ao não cumprir a determinação judicial, o que autoriza a realização dos cálculos
por presunção, ex vi do disposto no art. 475-B, § 2º, do Código de Processo Civil,
in verbis:
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Art. 475-B. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas
de  cálculo  aritmético,  o  credor  requererá  o  cumprimento  da  sentença,  na
forma  do  art.  475-J  desta  Lei,  instruindo  o  pedido  com  a  memória
discriminada e atualizada do cálculo. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

§  1º  Quando  a  elaboração  da  memória  do  cálculo  depender  de  dados
existentes em poder do devedor ou de terceiro, o juiz, a requerimento do
credor,  poderá  requisitá-los,  fixando  prazo  de  até  trinta  dias  para  o
cumprimento da diligência. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

§ 2º Se os dados não forem, injustificadamente, apresentados pelo
devedor,  reputar-se-ão  corretos  os  cálculos  apresentados  pelo
credor, e, se não o forem pelo terceiro, configurar-se-á a situação prevista no
art. 362. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA - CADERNETA DE POUPANÇA - CORTE LOCAL INDEFERINDO
PLEITO  DA  EXEQUENTE  VOLTADO  À  EXIBIÇÃO  DE  EXTRATOS  PARA
PERMITIR  CÁLCULO DO QUANTUM DEBEATUR - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROVENDO, DESDE LOGO,
RECURSO  ESPECIAL  DA  EXEQUENTE  -  IRRESIGNAÇÃO  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA DEVEDORA.
1. Desnecessidade da parte credora efetuar o preparo do recurso especial por
ser beneficiária da gratuidade de justiça.
2. Inaplicabilidade, ao caso, do óbice contido na Súmula n. 7/STJ quanto à
possibilidade de exibição de documentos. Matéria a ser decidida estritamente
em tese.
Corte de origem que entende justa a recusa da casa bancária em apresentar
ao juízo extratos de caderneta de poupança unicamente em função do lapso
temporal havido entre a data do advento dos Planos Econômicos e o pleito
exibitório, deixando de apontar fato concreto outro a firmar a escusabilidade
do dever de guarda dos documentos.
Entendimento  manifestamente  em  contradição  à  orientação  pacífica  deste
Superior  Tribunal  de  Justiça,  que  consagra  a  obrigação  da  instituição
financeira em manter a guarda dos documentos atinentes à escrituração das
contas  mantidas  por  seus  clientes  enquanto  não  prescritas  eventuais
pretensões derivadas da relação jurídica bancária.
Ônus  do  executado  exibir  os  documentos  indispensáveis  para
realização de cálculos voltados a apurar o quantum da condenação,
sob pena de não poder contestar as contas a serem formuladas pelo
exequente. Inteligência do art. 475-B, §2º, do CPC.
3.  Agravo  regimental  desprovido,  impondo-se  multa  em  desfavor  do
recorrente. (AgRg no Ag 1275771/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 23/03/2012)
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Sendo, portanto, hígidos os cálculos, torna-se prejudicada a alegação
de enriquecimento ilícito da parte recorrida.

Destarte, nego seguimento ao agravo de instrumento, o que faço
com base no art. 557 do CPC, por considerá-lo manifestamente improcedente.

Por fim, cabe advertir que, estando a presente decisão fundamentada
em entendimento pacífico do STJ, a eventual oposição de embargos de declaração
ou agravo interno poderá ensejar aplicação de multa processual.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 02 de dezembro de 2014.

Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
Relatora


