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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 N. 0001740-77.2015.815.0000
ORIGEM: 14ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR: Juiz João Batista Barbosa, convocado para substituir a Desª
Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
AGRAVANTE: Fundação Petrobras de Seguridade Social
ADVOGADO: Carlos Roberto Siqueira Castro
AGRAVADO: Edvaldo Mendes de Oliveira e Outros
ADVOGADA: Karina Palova Villar Maia

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE  SENTENÇA.  1)  EXCESSO  DE  EXECUÇÃO.  JUROS  DE  MORA  E
CORREÇÃO MONETÁRIA  CUJOS  ÍNDICES  E  TERMOS  INICIAIS  JÁ
FORAM FIXADOS NA DECISÃO EXEQUENDA. INCIDÊNCIA DA COISA
JULGADA.  2)  NECESSIDADE  DE  REMESSA  DOS  AUTOS  À
CONTADORIA JUDICIAL. ATO DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO,
QUE  SÓ  DEVERÁ  ENVIÁ-LO  EM  CASO  DE  RELEVANTE  DÚVIDA
REFERENTE AO  QUANTUM DEBEATUR. 3) RECURSO AO QUAL SE
NEGA SEGUIMENTO, COM ADVERTÊNCIA DE MULTA.

1. Posiciona-se  o  STJ: “Nos  termos  da  remansosa  jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, uma vez determinados os índices
de correção monetária ou percentuais de juros e seus respectivos
momentos  de  incidência,  é  inviável  sua  modificação  durante  a
liqüidação de sentença, sob pena de violação ao princípio da coisa
julgada.”  (REsp 413.755/PR,  Relator:  Ministro  FRANCIULLI  NETTO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2002, DJ 12/05/2003, p. 277).

2. Não está o juiz obrigado a enviar os autos à Contadoria Judicial,
cabendo-lhe  tomar  essa  atitude  quando,  a  partir  de  uma análise
discricionária,  ficar  evidenciada  a  plena  necessidade  do
pronunciamento  do  expert para  chegar-se,  com  exatidão,  ao
quantum debeatur.



AI nº 0001740-77.2015.815.0000                                                                                                                      2

3. Recurso ao qual se nega seguimento.

Vistos etc.

FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL interpõe agravo
de instrumento contra  EDVALDO MENDES DE OLIVEIRA,  com o objetivo de
reformar decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca da Capital,
que  rejeitou  impugnação  ao  cumprimento  de  sentença  por  si  apresentada
(Processo nº 0043685-75.2003.8.15.2001).

Teses recursais, em síntese: a) excesso de execução; b) necessidade
de remessa dos autos à Contadoria Judicial.

É o relatório.

DECIDO.

Com relação ao excesso de execução, a decisão recorrida, ao rejeitar
a impugnação, pontuou o seguinte:

[…] Em sede de impugnação a esse cumprimento, porém, veio a ré pleitear
que os valores a serem por ela devolvidos sejam corrigidos segundo fator
de correção previsto em seu regulamento, alegando não haver plano de
aposentadoria sem custeio. Ora, o que a decisão judicial declarou indevido
foi  exatamente  esse  custeio  pelos  inativos,  que  não  mais  podem  ter
descontos  desta  natureza  de  seus  proventos  suplementares  de
aposentadoria.  Além  disso,  resta  claro  na  decisão  que  o  método  de
atualização  dos  valores  a  serem  restituídos  não  será  outro  senão  o
judicialmente já determinado […] (f. 05).

Extrai-se  do  decisum  exequendo  (f.  633)  que  a  agravante  foi
condenada à restituição dos valores “a serem acrescidos de correção monetária,
na forma da lei, e de juros de mora, estes, à base de 1% ao mês, contados a
partir do trânsito em julgado da sentença”.

Assim,  fixados  os  índices  e  o  termo  inicial  dos  consectários  da
condenação, não há que discutir  essa temática em sede de impugnação ao
cumprimento de sentença, eis que abarcada pela coisa julgada.

A propósito, eis como decidiu o STJ:

RECURSO  ESPECIAL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  TAXA  SELIC.  JUROS
MORATÓRIOS FIXADOS EM 1% AO MÊS,  A PARTIR DO TRÂNSITO EM
JULGADO,  PELA  SENTENÇA.  COISA  JULGADA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
MODIFICAÇÃO NA  LIQÜIDAÇÃO.  DIVERGÊNCIA  JURISPRUDENCIAL  NÃO
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CONFIGURADA. […] Nos termos da remansosa jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, uma vez determinados os índices de
correção  monetária  ou  percentuais  de  juros  e  seus  respectivos
momentos  de  incidência,  é  inviável  sua  modificação  durante  a
liqüidação de sentença, sob pena de violação ao princípio da coisa
julgada.  Recurso  especial  não  conhecido.  (REsp  413.755/PR,  Rel.
Ministro  FRANCIULLI  NETTO,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
15/10/2002, DJ 12/05/2003, p. 277)

No tocante à remessa dos autos à Contadoria Judicial, friso que não
está o Juiz obrigado a enviá-los,  cabendo-lhe tomar essa atitude quando, a
partir de uma análise discricionária, ficar evidenciada a plena necessidade do
pronunciamento do expert para chegar-se, com exatidão, ao quantum debeatur.

Cito precedentes:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  EXECUÇÃO  DE  SENTENÇA.
REMESSA  DOS  AUTOS  À  CONTADORIA  JUDICIAL  DE  OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. ARTIGO 604, DO CPC. OBSERVÂNCIA. 1. O juiz dispõe
de  poder  ex  officio  para  determinar  a  remessa  dos  autos  à
Contadoria  Judicial para  certificar-se  dos  valores  apresentados  pelo
credor,  se  assim entender  necessário,  independentemente  de  ser  o
exeqüente beneficiário da justiça gratuita (REsp 615.548/RS, Rel. Ministro
João  Otávio  de  Noronha,  Segunda  Turma,  julgado  em  27.02.2007,  DJ
28.03.2007; REsp 884.916/PB, Rel.  Ministro Paulo Medina, Sexta Turma,
julgado  em 28.11.2006,  DJ  01.10.2007;  REsp  719.792/RS,  Rel.  Ministro
Francisco  Peçanha Martins,  Segunda Turma,  julgado em 06.12.2005,  DJ
13.02.2006;  e  REsp  755.644/RS,  Rel.  Ministro  Castro  Meira,  Segunda
Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).[...] (REsp 804.382/RS, Rel.
Ministro  LUIZ  FUX,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  09/09/2008,  DJe
01/10/2008)

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
PRELIMINAR.  PRINCÍPIO  DA  AMPLA  DEFESA  E  DO  CONTRADITÓRIO.
REMESSA  DO  FEITO  À  CONTADORIA.  REAJUSTE  DE  28,86%.
COMPENSAÇÃO  DE  VALORES.  REAJUSTES  GERAIS  DECORRENTES  DAS
LEIS  8.622/93  E  8.627/93.  PORTARIA  MARE  Nº  2.179/98.
INAPLICABILIDADE. - Afastada a alegação de ofensa ao princípio da
ampla defesa e do contraditório,  em razão da não remessa dos
autos  à  contadoria  judicial,  pelo  fato  de  que,  sendo  o  juiz  o
destinatário da prova, compete a ele apreciar com exclusividade
sobre  a  conveniência  e  necessidade  de  sua  realização  para  o
deslinde da controvérsia, a teor do que preconiza o art. 130 do
Código de Processo Civil. Precedente: AGTR 64.487/PB, Primeira Turma,
Desembargador  Federal  Francisco  Wildo  julgamento  01.12.2005,  DJ
25.01.2005  p.  455.  [...]  -  Sem  honorários  advocatícios  em  face  da
sucumbência recíproca. Apelação em parte provida. (TRF-5 - AC: 336610
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AL 2003.80.00.007615-1, Relator: Desembargador Federal Cesar Carvalho
(Substituto),  Data de Julgamento: 14/02/2008, Primeira Turma, Data de
Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 28/03/2008 - Página: 1270 -
Nº: 0 - Ano: 2008)

DESPESAS DE CONDOMÍNIO - COBRANÇA - EXECUÇÃO - PENHORA ON
LINE  E  CONFERÊNCIA  DOS  CÁLCULOS  PELA  CONTADORIA  JUDICIAL  -
IMPERTINÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo o devedor
depositado a quantia que, a seu cálculo, compreendia o valor do débito, o
que foi contestado pelo credor, que apresentou cálculo de diferença em seu
favor, antes de se determinar o bloqueio on line dos ativos financeiros do
executado se faz necessário lhe conceder oportunidade para o depósito da
diferença ou impugnação dos valores apresentados, fundamentadamente.
Todavia  a  conferência  dos  cálculos  pela  contadoria  judicial  é
questão  de  conveniência  do  juiz,  no  exercício  de  seu  poder
discricionário. (TJ-SP - AG: 1198304005 SP, Relator: Paulo Ayrosa, Data
de  Julgamento:  23/09/2008,  31ª  Câmara  de  Direito  Privado,  Data  de
Publicação: 30/09/2008)

Ante  o  exposto,  nos  termos  do  art.  557,  caput,  do  Código  de
Processo  Civil,  nego  seguimento  ao  agravo  de  instrumento,  por
considerá-lo  manifestamente  improcedente  e  em  confronto  com  a
jurisprudência do STJ.

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

Intimações necessárias. 

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 09 de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
Relator


