
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

Agravo de Instrumento nº 2009677-41.2014.815.0000 – 1ª Vara Cível da Capital.
RELATOR :  Ricardo Vital  de Ameida,  juiz  convocada  para substituir  o  Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides.
AGRAVANTE :Banco Santander Brasil S/A.
ADVOGADO :Carlos Antônio Harten Filho.
AGRAVADO :PROSERV – Serviços Peças e Veículos Ltda.
ADVOGADO      :Fabrício Montenegro de Moraes.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  –  IMPUGNAÇÃO  AO 
CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA  –  ALEGAÇÃO  DE 
AUSÊNCIA  DE  TRÂNSITO  EM  JULGADO  E 
IMPOSSIBILIDADE  DE  LEVANTAMENTO  DE 
VALORES – DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE 
PROCEDENTE  A  IMPUGNAÇÃO  E  DETERMINOU  A 
EXPEDIÇÃO  DE  ALVARÁ  –  IRRESIGNAÇÃO  – 
ESGOTAMENTO  NAS  INSTÂNCIAS  SUPERIORES 
DEMONSTRADA  –  EXECUÇÃO  DEFINITIVA  – 
SEGUIMENTO NEGADO AO AGRAVO.

—  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  (ARTIGO  544  DO 
CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO 
EM FACE DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXPEDIÇÃO DE 
ALVARÁ  DE  LEVANTAMENTO  DO  DEPÓSITO  JUDICIAL  - 
DECISÃO  MONOCRÁTICA  NEGANDO  PROVIMENTO  AO 
RECLAMO,  MANTIDA  A  INADMISSÃO  DO  RECURSO 
ESPECIAL - INSURGÊNCIA DA COMPANHIA TELEFÔNICA.
1. Cumprimento de sentença. Expedição de alvará para levantamento 
dos  valores depositados  sem a necessidade de prestação de caução 
pelo credor. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é definitiva a 
execução fundada em decisão judicial transitada em julgado, a qual 
consubstancia  título  executivo  revestido  de  certeza,  liquidez  e 
exigibilidade,  ainda  quando  pendente  o  julgamento  de  recurso, 
recebido  sem efeito  suspensivo,  manejado em face  da decisão  que 
rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg  no  AREsp  245.055/RS,  Rel.  Ministro  MARCO  BUZZI, 
QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 30/10/2013

Vistos, etc.

O agravante,  Banco Santander Brasil  S/A, insurge-se contra a 
decisão de fl. 284 do Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Capital, que, após acolher em 
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parte  a  impugnação  ao  cumprimento  de  sentença,  oposta  pelo  ora  agravante  (fls. 
271/274), reconheceu excesso na execução e deferiu a expedição do competente alvará 
em favor do agravado, para recebimento da importância excedente de R$ 114.101,30 
(cento e quatorze mil,  cento e um reais e trinta centavos),  e o restante em favor do 
executado, por admitir que se trata de execução de sentença definitiva.

Em suas razões recursais, o agravante alega ausência de trânsito 
em julgado  da  sentença  e  consequente  impossibilidade  de  levantamento  de  valores; 
incidência de juros apreciada de forma equivocada, em afronta ao entendimento do STJ; 
impossibilidade  de  liberação  do  alvará  antes  do  julgamento  dos  Embargos  de 
Declaração. Pugna a agravante pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que 
seja imediatamente suspensa a decisão impugnada, sob pena de causar-lhe lesão grave e 
de difícil reparação.

Informações prestadas pelo juízo a quo à fl. 312/313.

É o que basta relatar. 

DECIDO.

O cerne  da  questão  gravita  sobre  a  possibilidade  ou  não  do 
levantamento da importância excedente de R$ 114.101,30 (cento e quatorze mil, cento e 
um reais  e  trinta  centavos)  em favor  do  exequente, determinada  pelo  juízo  a  quo, 
quando do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

No  caso  em  tela,  o  agravante/executado  alega  ausência  de 
trânsito  em julgado  da  sentença  e  consequente  impossibilidade  de  levantamento  de 
valores; incidência de juros apreciada de forma equivocada, em afronta ao entendimento 
do STJ; impossibilidade de liberação do alvará antes do julgamento dos Embargos de 
Declaração.

In casu, não assiste razão ao agravante.

Alega que a decisão causar-lhe-á patente  prejuízo econômico, 
por  entender  que  se  trata  de execução provisória,  ainda  pendente  de julgamento  de 
Embargos  de  Declaração,  portanto,  não poderia  haver  levantamento  de  valores,  por 
meio de alvará judicial, como decidiu o magistrado a quo.

No  entanto,  ao  contrário  do  que  defendeu  o  recorrente, 
compulsando-se os autos, percebe-se que ocorreu o esgotamento das instâncias recursais 
superiores, com rejeição liminar dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no 
REsp interposto pelo agravante (fls. 277/282), assim, quando da decisão de fls. 271/274 
que  acolheu,  em parte,  a  impugnação  ao  cumprimento  de  sentença  e  determinou  o 
levantamento da importância de R$ 114.101,30 (cento e quatorze mil, cento e um reais e 
trinta centavos), a execução já não seria mais provisória, mas definitiva. 

Ademais, ainda que ditos Embargos de Declaração opostos pelo 
agravante estivessem pendentes de julgamento, por não ser possível atribuir-lhe efeito 
suspensivo, tem-se que a decisão agravada não poderia mais ser modificada.

Neste sentido:
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - 
AUTOS  DE  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  MANEJADO  EM 
FACE  DA  DETERMINAÇÃO  JUDICIAL  DE  EXPEDIÇÃO  DE 
ALVARÁ  DE  LEVANTAMENTO  DO  DEPÓSITO  JUDICIAL  - 
DECISÃO  MONOCRÁTICA  NEGANDO  PROVIMENTO  AO 
RECLAMO,  MANTIDA  A  INADMISSÃO  DO  RECURSO 
ESPECIAL - INSURGÊNCIA DA COMPANHIA TELEFÔNICA.
1. Cumprimento de sentença. Expedição de alvará para levantamento 
dos  valores depositados  sem a necessidade de prestação de caução 
pelo credor. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é definitiva a 
execução fundada em decisão judicial transitada em julgado, a qual 
consubstancia  título  executivo  revestido  de  certeza,  liquidez  e 
exigibilidade,  ainda  quando  pendente  o  julgamento  de  recurso, 
recebido  sem efeito  suspensivo,  manejado em face  da decisão  que 
rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg  no  AREsp  245.055/RS,  Rel.  Ministro  MARCO  BUZZI, 
QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 30/10/2013)

Pelo  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  ao  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO, com fulcro no art. 557, caput, do CPC, para manter a decisão a quo 
em todos os seus termos.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

                                       
                                             Ricardo Vital de Almeida
                                                         Relator
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