
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 2001170-28.2013.815.0000.
ORIGEM:  3ª Vara Cível da Comarca de  Campina Grande. 
RELATOR: Dr. Marcos Coelho de Salles, Juiz Convocado para substituir o  Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Geraldo Mazelo Galdino Campos e Marta Ione Barbosa da Silva.
 ADVOGADO: Lybia Maria Rodrigues dos Santos Marinho.
AGRAVADO: Adefácio de Abreu Moreira e outros.
ADVOGADO: Anna Millena Guedes de Alcantara e outros.

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  INTERPOSIÇÃO  CONTRA  A 
DECISÃO  DE  LIBERAÇÃO  DE  CONSTRIÇÃO  DE  AUTOMÓVEIS 
BLOQUEADOS PARA GARANTIA DO CRÉDITO DISCUTIDO.  ALEGAÇÃO 
RECURSAL  DE  NECESSIDADE  DE  RESTABELECIMENTO  DA 
CONSTRIÇÃO PARA FINS DE GARANTIA. FEITO NO ESTÁGIO INICIAL DA 
FASE  DE  CONHECIMENTO.  AUSÊNCIA DE  INDICAÇÃO  DE  ATOS  QUE 
ENSEJAM  A  FRUSTRAÇÃO  DE  FUTURA  E  EVENTUAL  EXECUÇÃO. 
DEPÓSITO EM JUÍZO DE CAUÇÃO PELOS RÉUS. BOA-FÉ DEMONSTRADA. 
DESPROPORÇÃO  ENTRE  O  VALOR  DOS  CINCO  AUTOMÓVEIS 
BLOQUEADOS E DA QUOTA-PARTE DOS COFIADORES. APLICAÇÃO DO 
ART.  831  DO  CÓDIGO  CIVIL.  VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  MENOR 
ONEROSIDADE.  ART.  620  DO  CPC.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO 
AGRAVADA. DESPROVIMENTO. 

1. A constrição de veículos no estágio inicial da fase de conhecimento para fins de 
garantia do crédito discutido se sujeita à prova sólida de que os devedores pretendem 
frustrar futura e eventual execução.

2. A ausência de prova de fraude contra os credores e a comprovação de depósito em 
juízo  de  caução  pelos  promovidos  impõe  a  liberação  da  constrição  de  veículos 
determinada antes mesmo da apresentação de contestação em processo ainda na fase 
de conhecimento.

3.  Nos termos do art.  831 do Código Civil,  “o fiador que pagar integralmente a 
dívida fica sub-rogado nos direitos do credor; mas só poderá demandar a cada um 
dos outros fiadores pela respectiva quota”.

4. O bloqueio de cinco veículos para a satisfação integral de débito assumido por 
vários  cofiadores  viola  o  art.  831  do  Código  Civil  e  o  princípio  da  menor 
onerosidade insculpido no art. 620 do CPC, na hipótese em que a quota individual de 
cada um deles é consideravelmente inferior ao valor dos bens constritos.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo de 
Instrumento  n.º  2001170-28.2013.815.0000, em  que  figuram  como  Agravantes 
Geraldo Mazelo Galdino Campos e Marta Ione Barbosa da Silva, e como Agravados 
Adefácio de Abreu Moreira e outros.



ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando o voto do Relator, em desprover o Agravo de Instrumento.

VOTO.

Geraldo  Mazelo  Galdino  Campos e  Marta  Ione  Barbosa  da  Silva 
interpuseram Agravo de Instrumento contra a Decisão do Juízo da 3ª  Vara Cível 
da Comarca de Campina Grande, f.  31, prolatada nos autos da Ação Regressiva 
intentada  em  face  de Adefácio  de  Abreu  Moreira  e  outros,  que deferiu  o 
requerimento  de  liberação  da  constrição  cautelar  imposta  sobre  os  veículos  de 
propriedade dos Réus para garantia do crédito discutido. 

Em suas razões recursais, f. 02/06, os Agravantes afirmaram que figuraram 
como fiadores da Cooperativa Educacional de Campina Grande Ltda. - COOECG 
em um contrato de locação de imóvel, motivo pelo qual foi bloqueada e transferida 
de suas contas bancárias, por força de ordem judicial, a quantia de R$ 39.787,02 
para satisfação de aluguéis inadimplidos.

Afirmaram que intentaram a Ação Regressiva para haver da Cooperativa e 
dos  demais  cofiadores  a  quantia  que  sozinhos  desembolsaram e  que  a  restrição 
imposta sobre os veículos de Adefácio de Abreu Moreira e Miguel Guedes de Brito 
são indispensáveis para a garantia da satisfação do crédito que entendem fazer jus.

Alegaram que, muito embora aqueles dois Réus tenham depositado em juízo, 
cada um, a caução de R$ 1.730,00 para fins de liberação dos veículos, calculada com 
base na divisão do débito global pelo número de coobrigados, não se considerou a 
hipótese de alguns dos cofiadores serem insolventes, de sorte que tal cálculo, em 
tese,  não  pode  ser  considerado  exato,  inclusive  por  não  ter  compreendido  juros 
moratórios, correção monetária, tampouco as verbas sucumbenciais.

Requereram,  sem êxito,  f.  37/38, a concessão  de efeito  suspensivo e,  no 
mérito, pugnaram pela reforma da Interlocutória para que o bloqueio dos veículos 
seja restabelecido.

Nas Contrarrazões,  f.  43/47,  os Agravados alegaram que depositaram sua 
quota individual em juízo, satisfazendo, por completo, o objeto da Ação Regressiva, 
razão pela qual a constrição dos veículos de sua titularidade tornou-se desnecessária.

Sustentaram,  ainda,  que  os  veículos  são  objeto  de  alienação  fiduciária, 
pugnando, ao final, pelo desprovimento recursal. 

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem 
quaisquer das hipóteses do art. 82, I a III, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo e o preparo dispensado por serem os Recorrentes 
beneficiários da gratuidade judiciária, pelo que, presentes os demais requisitos de 
admissibilidade, dele conheço.



 Os  elementos  encartados  nos  autos  demonstram  que  a  Ação  Regressiva 
encontra-se no começo da fase de conhecimento, não existindo qualquer indício de 
que  os  ora  Agravados  estão  praticando  atos  tendentes  à  frustração  do  crédito 
discutido.

Não há, por exemplo, indicação de alienação de seu patrimônio a terceiros, 
mudança de domicílio ou qualquer outro fato que autorize, neste estágio inicial, a 
medida constritiva reconsiderada pelo Juízo, que se revelaria adequada caso o feito 
estivesse na fase de execução e os devedores quedassem resistentes.

Os  próprios  Agravados  compareceram  espontaneamente  em  juízo  e 
depositaram, cada um, a quantia de R$ 1.730,00, f. 28 e 30, o que demonstra sua 
boa-fé e corrobora a ausência do periculum in mora defendido pelos Recorrentes.

Há  de  se  considerar,  ainda,  que,  na  Inicial  da  Ação  Regressiva,  foram 
indicados, no total, vinte e um Réus, sendo doze cofiadores do contrato de locação 
de imóvel noticiado, f.  07/09, incidindo à espécie o art.  831 do Código Civil,  in  
verbis:

Art. 831. O fiador que pagar integralmente a dívida fica sub-rogado nos direitos do 
credor; mas só poderá demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva quota. 

Os Agravantes, portanto, não podem cobrar regressivamente dos cofiadores 
Agravados o montante integral do débito, mas, tão somente, sua quota individual, 
razão pela qual a constrição de cinco veículos (dois de titularidade de Adefácio de 
Abreu Moreira e três de Miguel Guedes de Brito) se mostra desproporcional em 
relação ao débito imputável a cada um dos Recorridos, ainda que computados juros e 
correção monetária, o que vilipendia o princípio da menor onerosidade da futura e 
eventual execução, insculpido no art. 620 do Código de Processo Civil1.

Posto isso, conhecido o Agravo de Instrumento, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 23 de setembro de 
2014, conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. Frederico Martinho 
da Nóbrega Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Dr. 
Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da 
Silva).  Presente  à  sessão  a  Exm.ª  Procuradora  de  Justiça  Dra.  Jacilene  Nicolau 
Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator

1 Art. 620. Quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça 
pelo modo menos gravoso para o devedor. 


