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Agravante: Banco Bradesco S/A
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Advogado (s):Robson de Paula Maia

ACÓRDÃO

PROCESSUAL  CIVIL  –  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO  -  IMPUGNAÇÃO  À 
EXECUÇÃO  DE  SENTENÇA  – 
IMPROCEDÊNCIA  –  IRRESIGNAÇÃO – 
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  NA  FASE  DE 
CONHECIMENTO  –  INOCORRÊNCIA  - 
MATÉRIA  PRECLUSA  –  LIQUIDAÇÃO  POR 
ARBITRAMENTO  –  IMPOSSIBILIDADE  – 
AUSÊNCIA  DE  MANIFESTAÇÃO  NA  FASE 
OPORTUNA  –  EXCESSO  DO  VALOR 
EXECUTADO  –  INCIDÊNCIA  DE  MULTA  – 
INTIMAÇÃO  SEM  O  NOME  DO  PATRONO 
LEGAL  DA  PARTE  EXECUTADA  – 
OCORRÊNCIA  –  IMPOSSIBILIDADE  – 
REFORMA PARCIAL DA DECISÃO SINGULAR 
NESSE PONTO – PROVIMENTO PARCIAL DO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

-  Operou-se  a  preclusão  quanto  ao 
inconformismo do agravante, diante da ausência 
de juntada nos autos da contestação, em face 
da  possibilidade  da  matéria  devolvida  para 
exame  em segundo  grau  pela  apelação  cível, 
limitar-se àquela discutida ao longo do processo 
e enfrentada pela sentença, ora já transitada em 
julgado,  quando  do  julgamento  na  instância 
originária,  sendo  vedada  a  dedução  de  novos 
argumentos em sede de agravo de instrumento, 
que  julgou  improcedente  a  impugnação  na 

Agravo de Instrumento nº 2007352-93.2014.815.0000                                                                                1



execução de sentença.

-  Quanto  à necessidade  de  liquidação  da 
sentença por arbitramento, não assiste razão ao 
recorrente,  visto  que  a  condenação  pode  ser 
apurada mediante simples  cálculos,  conforme o 
art. 475-B, do CPC, além de oportunamente, ter sido 
dado  prazo  ao  agravante  para  apresentação  de 
documentação exigida, quedando-se inerte.

− O  prosseguimento  da  execução,  com  uma 
penalidade que não estaria obrigado a cumprir, 
por  uma  situação  que  não  deu  causa,  se 
observado  o  devido  processo  legal,  resta  um 
prejuízo financeiro da parte, sobre o montante da 
execução.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados.

ACORDAM os integrantes da E. Terceira Câmara Cível do Colendo 
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  dar  provimento  parcial  ao  agravo  de 
instrumento,  à  unanimidade,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  da  certidão  de 
julgamento de fl. 479.

RELATÓRIO

O  Banco  Bradesco  S/A  interpôs  Agravo  de  Instrumento com 
pedido  de  efeito  suspensivo  em  face  de  decisão  de  fls.  30/31,  que  julgou 
improcedente  a  impugnação  à  execução  de  sentença,  determinando  o 
prosseguimento da execução.

Em suas razões (fls. 01/29), o agravante aduz que  ingressou com 
impugnação à execução, pugnando pela extinção da execução e declaração de 
inexigibilidade  do  título  judicial,  em  decorrência  da  nulidade  da  sentença  por 
cerceamento de defesa, ou em caso contrário, que seja determinado a liquidação 
da sentença por arbitramento, reconhecendo o excesso de execução, ante a não 
intimação decorrente do art. 475, J, do CPC. 

O processo veio instruído com documentos essenciais e outros que 
entenderam necessários.

Independente  de  intimação,  a  parte  adversa  respondeu  à 
impugnação, fls. 249/262.

O  pedido  de  atribuição  de  efeito  suspensivo  foi  deferido  às  fls. 
434/435.
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O agravado apresentou contrarrazões,  fls.  450/471, rebatendo os 
fatos alegados.

Requisitadas,  as  informações  do  processo  foram prestadas  pelo 
juízo a quo, fls. 443/444. 

Instada a se pronunciar a Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 
474/475, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. 

VOTO

Assiste razão ao Agravante. 

In  casu,  percebe-se  que  a  controvérsia  tem  início  em  razão  do 
petitório  apresentado  nos  autos  da  Ação  de  Cobrança  em  que  o 
agravante/demandada apresentou impugnação à execução de sentença.

Com isso  é fácil perceber que a decisão proferida em sede de 
apreciação de impugnação ao cumprimento de sentença é interlocutória, nos 
termos do que dispõe o artigo 475-M, § 3º do Código de Processo Civil, verbis:

“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. 

(...)

§  3º  A  decisão  que  resolver  a  impugnação  é  
recorrível mediante agravo de instrumento, salvo 
quando importar extinção da execução, caso em que  
caberá apelação.”(grifei)

Alega  o  agravante  que   o  agravante  aduz  que   ingressou  com 
impugnação à execução, pugnando pela extinção da execução e declaração de 
inexigibilidade  do  título  judicial,  em  decorrência  da  nulidade  da  sentença  por 
cerceamento de defesa, ou em caso contrário, que seja determinado a liquidação 
da sentença por arbitramento, reconhecendo o excesso de execução, ante a não 
intimação decorrente do art. 475, J, do CPC

Examinando minuciosamente os presentes autos, percebe-se que a 
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sentença que julgou improcedente a impugnação à execução fundamenta-se na 
ausência de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, pela a ocorrência 
da preclusão, uma vez que a questão deveria ter sido dirimida em sede de 
recurso apelatório, e não após o trânsito em julgado do decisum.

Em outro ponto, o magistrado singular ao decidir acerca do pedido 
de liquidação da sentença por arbitramento, ressalta que  o executado intimado 
para  apresentação  dos  documentos  requeridos  na  execução,  não 
manifestou-se, restando ao exequente os cálculos da liquidação da decisão 
singular.

No  tocante  ao  excesso  de  execução,  ante  a  não  intimação 
decorrente do art.  475-J, do CPC, o magistrado entendeu não assistir  razão ao 
executado em face deste,  apesar de intimado, mediante Diário da Justiça, fl. 
119, não ter se insurgido oportunamente, fl. 120.

Outrossim,  observo  que  se  operou  a  preclusão  quanto  ao 
inconformismo  do  agravante,  diante  da  ausência  de  juntada  nos  autos  da 
contestação,  em  face  da  possibilidade  da  matéria  devolvida  para  exame  em 
segundo grau pela apelação cível, limitar-se àquela discutida ao longo do processo 
e enfrentada pela sentença, ora já transitada em julgado, quando do julgamento na 
instância originária, sendo vedada a dedução de novos argumentos em sede de 
agravo de instrumento, que julgou improcedente a impugnação na execução de 
sentença.

Assim,  não  merece  maiores  delongas  tal  pleito.  Esta  Corte  já 
decidiu:

PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO 
MONOCRÁTICA.  REMESSA  OFICIAL.  AUSÊNCIA  DE 
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO 
LÓGICA. PRECEDENTES DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. - 
Tendo  se  conformado,  o  agravante,  com  os  termos  da 
sentença, ocorreu a preclusão lógica para a formulação da 
presente irresignação, não podendo agora levantar matéria 
que deferia ser objeto de apelação.  O Superior Tribunal de 
Justiça persegue o entendimento que descabe a interposição 
de  recurso  contra  decisão  que  aprecia  remessa  necessária, 
quando  a  ausência  de  interposição  de  apelo  voluntário 
evidencia a conformação da parte em relação à sentença que 
lhe  foi  desfavorável,  ante  a  preclusão  lógica.  (TJPB 
-Processo:   20020090344512001  -  Relator:  José  Ricardo 
Porto  -   Orgão  Julgador:  1  CAMARA CIVEL  -  Data  do 
Julgamento: 14/04/2011) GRIFO NOSSO

Referente a necessidade de liquidação por arbitramento, constata-
se que o Banco agravante fora intimado, à fl. 102, para no prazo de 30 dias, se 
insurgir acerca dos cálculos apresentados pela parte adversa, ora agravada, não 
se  manifestando,  conforme  certidão  de  fl.103,  restando  correta  a  decisão  do 
magistrado ao interpretar nos termos do art. 475-B do CPC.
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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.

Com  efeito,  à  necessidade  de  liquidação  da  sentença  por 
arbitramento, não assiste razão ao recorrente, visto que a condenação pode ser 
apurada  mediante  simples  cálculos,  conforme  dispositivo  legal  acima,  além  de 
oportunamente, ter sido dado prazo ao agravante para apresentação de documentação 
exigida, quedando-se inerte.

Quanto a obrigação do pagamento da multa insculpida no art. 475-J 
do  CPC,  verifico  que  o  executado  não  foi  intimado  em 18/06/2012,  via  Diário 
Oficial, para realizar o pagamento espontâneo, no prazo de 15 dias, sob pena da 
multa de 10%, razão pela qual não quedou-se inerte, merecendo acolhimento, 
vez que não consta o nome do seu patrono legal na mencionada intimação, 
fl. 23.

Ex vi o art. 475-J, do CPC:

“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 no 
percentual  de dez por  cento  e,  a  requerimento  do  credor  e  
observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-
se-á mandado de penhora e avaliação.”

Friso que o prosseguimento da execução, com uma penalidade que 
não  estaria  obrigado  a  cumprir,  por  uma  situação  que  não  deu  causa,  se 
observado o devido processo legal, resta um prejuízo financeiro sobre o montante 
da execução.

Destarte,  impõe-se  a  necessidade  de  prover  parcialmente  o 
recurso inserto.

Pelo  exposto,  e  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial,  DOU 
PROVIMENTO  PARCIAL  AO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  para  reformar, 
parcialmente, a decisão objurgada, tornando sem efeito a publicação no Diário de 
Justiça do dia 08/06/2012, e permitindo, portanto, que o agravante seja intimado, 
através  do  seu patrono legal,  para  no  prazo de  15  dias  realizar  o  pagamento 
espontâneo, sob pena de incidência da multa de 10% sobre o valor do débito.

É como voto. 

Presidiu a Sessão o  Exma. Sra. Desa. Maria das Graças Morais 
Guedes.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz (relator), 
a Exa. Desª.  Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr.  Ricardo Vital  de 
Almeida, Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e 
Benevides.

Agravo de Instrumento nº 2007352-93.2014.815.0000                                                                                5



Presente ao julgamento o Dr. Francisco Paulo Lavor, Promotor de 
Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, João Pessoa, 09 de setembro de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                                 RELATOR  
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