
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO  DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018046-93.2012.815.0011.
Origem : 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande.
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza. 
Apelante : Município de Campina Grande. 
Procurador: Oto de Oliveira Caju.
Apelado : Leonardo de Araújo Costa.
Advogado : Rodrigo Luísa Araújo Cavalcante e outros.

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO.  ACOLHIMENTO  PARCIAL.
IRRESIGNAÇÃO.  EXCESSO DE EXECUÇÃO.
CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA
JUDICIAL.  APURAÇÃO  DE  VALOR
EXCESSIVO,  PORÉM  DIVERGENTE
DAQUELE  APRESENTADO  PELO
EMBARGANTE.   HOMOLOGAÇÃO  PELO
JUIZ. AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE
ERRO  NOS  CÁLCULOS  HOMOLOGADOS.
INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES
DE  AFASTAR  A  PRESUNÇÃO  DE
VERACIDADE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES
DO  TÍTULO  JUDICIAL.  DESPROVIMENTO
DO RECURSO. 

-  Tratando-se  de  Embargos  à  Execução,  onde  o
executado  alega  que  há  excesso  de  execução  da
memória de cálculo apresentada pelo credor, cabe ao
Magistrado  a  faculdade  de  solicitar  ao  Contador
Judicial  elaboração  de  cálculos,  a  fim  de  elucidar
quaisquer  dúvidas  acerca  dos  valores  realmente
devidos com o intuito de formar a sua convicção.

− Considerando que o recorrente não apresentou
argumentos, comprovando que  o valor apurado pela
Contadoria Judicial estava em dissonância com o que
restou decidido na demanda principal, e a sua planilha
acostada aos autos aplicou juros de mora diferente do
decidido,  entendo  que  não  merece  acolhimento sua
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insurgência para reduzir o valor homologado,  tendo
que vista que afronta a coisa julgada e o laudo pericial
goza de presunção de veracidade.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  negar provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo Município  de
Campina Grande contra a sentença (fls. 26/27) proferida pelo Juiz de Direito
da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande que, nos autos
dos “Embargos à Execução” opostos em face de Leonardo Araújo Costa,
acolheu-os parcialmente, reduzindo o valor da execução.

Conforme  se  infere  dos  autos,  o  embargante,  ora  apelante,
ajuizou  a  presente  ação,  objetivando  a  redução  da  quantia  exequenda,
sustentando  que  o  termo  inicial  da  correção  monetária  do  quantum
indenizatório  é  a  data  do  arbitramento  definitivo,  ou  seja,  momento  da
lavratura do acórdão (28/02/2012).

Em seguida, afirmou que os juros moratórios devem incidir a
partir  do evento danoso (16/06/2009) no percentual  de  0,5% ao mês,  bem
como que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em 10%.

Ao  final,  asseverou  que  o  valor  devido,  com  base  nos
argumentos acima, é de R$ 19.814,83 (dezenove mil, oitocentos e quatorze
reais  e  oitenta  e  três  centavos),  e  não  R$  21.432,13  (vinte  e  um  mil,
quatrocentos  e  trinta  e  dois  reais  e  treze  centavos),  devendo,  por  isso,  os
embargos serem acolhidos para reduzir a quantia devida.

Embora  devidamente  intimada,  a  parte  embargada  deixou
transcorrer  o  prazo  in  albis  sem  apresentação  de  impugnação,  consoante
certidão de fls. 12.

Em atenção ao despacho proferido pelo MM Juiz de base,  a
Contadoria  Judicial  elaborou cálculos  (fls.  13/15)  e,  em seguida,  as  partes
foram  intimadas  para  se  manifestar  sobre  a  planilha  (fls.  16),  porém
quedaram-se inertes (fls. 19).

Novo  despacho  do  magistrado  de  piso,  determinando  que  o
setor contábil deste Tribunal refizesse os cálculos, observando fielmente o que
preceitua o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, onde na atualização monetária deverá
se  observar  os  índices  oficiais  de  remuneração  básica  e  juros  aplicados  à
caderneta de poupança, e não os juros de 1% ao mês (fls. 19).

Planilha  da  Contadoria  Judicial  com  base  no  regramento
constante  no  dispositivo  acima  especificado  (fls.  20/21).  chegando  ao
montante de R$19.411,33 (dezenove mil, quatrocentos e onze reais e  trinta e
três centavos) para a indenização por danos morais atualizadas e R$1.941,13
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(mil  novecentos  e  quarenta  e  um reais  e  treze  centavos)  referente  à  verba
honorária sucumbencial fixada em 10% sobre o valor da condenação.

Novamente  as  partes  foram  intimadas  para  falar  sobre  os
cálculos, mas permaneceram silentes (fls. 25).

Sobreveio,  então,  sentença  de  acolhimento  parcial  dos
embargos à execução, cuja parte dispositiva restou assim redigida:

“Ante  o  exposto,  do  mais  que  dos  autos  consta  e
princípios  aplicáveis  à  espécie,  ACOLHO  OS
PRESENTES EMBARGOS, EM PARTE, para reduzir
o valor executado para o equivalente a R$19.411,33
(dezenove mil,  quatrocentos e onze reais e  trinta e
três  centavos)  a  serem  pagos  a  LEONARDO  DE
ARAÚJO  COSTA,  bem  como  a  quantia  de
R$1.941,13 (mil novecentos e quarenta e um reais e
treze centavos) à título de honorários advocatícios,
na forma dos cálculos apresentados com a perícia de
fls. 20/21.

Condeno  a  parte  embargada  no  pagamento  das
custas,  despesas  processuais  e  em  honorários
advocatícios,  que  arbitro  em 10% (dez  por  cento)
sobre  o  valor  da  causa,  cujo  pagamento  fica
suspenso por ser a parte sucumbente beneficiária da
gratuidade processual”. (fls. 27).

Inconformado, o embargante interpôs Recurso Apelatório (fls.
30/34), sustentando que há excesso de execução, porquanto o valor devido é
R$  19.814,83  (dezenove  mil,  oitocentos  e  quatorze  reais  e  oitenta  e  três
centavos) e não o montante apurado pela Contadoria Judicial e homologado
pelo Juiz (R$21.352,46 – vinte e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e
quarenta e seis centavos).

Seguindo  suas  argumentações,  defende  que  o  apelado  está
auferindo um enriquecimento indevido, ou seja, ganho injustificado, cabendo,
por isso, o provimento do apelo para reformar a sentença no sentido de acolher
integralmente os embargos à execução.

Intimada, a parte contrária deixou de ofertar contraminuta (fls.
39).
 

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  43/47),  deixando  de  opinar,  ante  a  desnecessidade  de
pronunciamento ministerial na presente demanda.

É o relatório. 

VOTO.
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Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise
das alegações recursais.

Como pode ser visto do relator, pretende o recorrente, através
desta irresignação apelatória, a reforma do julgado para acolher integralmente
os embargos à execução, em virtude do excesso no valor apurado pela parte
contrária e Setor Contábil deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Afirma  que  o  valor  devido  é  R$  19.814,83  (dezenove  mil,
oitocentos e quatorze reais e oitenta e três centavos) e não o montante apurado
pela Contadoria Judicial e homologado pelo Juiz (R$21.352,46 – vinte e um
mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos), devendo,
por isso, haver a redução, sob pena de enriquecimento indevido.

Pois bem.

Tratando-se de Embargos à Execução, onde o executado alega
que há excesso de execução da memória de cálculo apresentada pelo credor,
cabe ao Magistrado a faculdade de solicitar ao Contador Judicial elaboração
de cálculos, a fim de elucidar quaisquer dúvidas acerca dos valores realmente
devidos com o intuito de formar a convicção do magistrado.

Ressalte-se, ainda, que o perito contador judicial é auxiliar do
Juízo e sem qualquer interesse na lide, cabendo apenas fazer a adequação entre
as contas já apresentadas. 

Com  efeito,  no  caso  de  divergência  entre  os  valores
apresentados  pelo  contador  do  Juízo  e  aqueles  encontrados  pela  parte
embargante  e  pelo  próprio  embargado,  entendo  que  as  informações  do
contador judicial merecem total credibilidade, ou seja, gozam de fé pública,
vale dizer, são aceitas como verdadeira até que se prove o contrário.

Insta salientar que o julgador não esta obrigado a acolher os
cálculos apresentados pelos litigantes, mormente porque consoante o § 3º do
artigo 475-B do CPC, que preceitua que "Poderá o juiz valer-se do contador
do juízo, quando a memória apresentada pelo credor aparentemente exceder
os limites da decisão exeqüenda e, ainda, nos casos de assistência judiciária".

Nesse sentido, transcrevo jurisprudência pátria:

“PROCESSUAL CIVIL - LIQUIDAÇÃO JUDICIAL -
CALCULOS FEITOS PELO CONTADOR OFICIAL
-ELABORAÇÃO DE CONTA COM OBSERVÂNCIA
DA  DECISÃO  TRANSITADA  EM  JULGADO  -
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - FÉ PÚBLICA -
NOVOS  CALCULOS  -  IMPOSSIBILIDADE.
- Poderá o juiz valer-se do contador do juízo, quando
a memória apresentada pelo  credor  aparentemente
exceder  os  limites  da  decisão exeqüenda  e,  ainda,
nos  casos  de  assistência  judiciária.
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-  Para  desconstituir  os  cálculos  elaborados  pela
Contadoria  Oficial,  deverá  a  parte  discordante
apresentar provas suficientes no sentido de ilidir a
presunção de veracidade dos mesmos, tendo em vista
que o contador do juízo,  é investido de ""munus""
público
- Cálculos elaborados pela contadoria judicial, com
observância  das  disposições  legais  atinentes  à
espécie  e  respeito  à coisa julgada,  não podem ser
arredados,  nem  comportam  alteração  se  inexiste
prova  de  incorreção  em  sua  efetivação”.
(TJ/MG,  Agravo  de  Instrumento  Cv
1.0702.02.019984-1/001, Relator(a): Des.(a) Mota e
Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, j. em 02/08/2011).

Feitas essas considerações, passo à análise dos argumentos do
recorrente.

Analisando detidamente  o acórdão embargado, infere-se que a
Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça, por maioria, deu provimento
parcial  ao  apelo  manejado  pelo  Ente  Municipal,  reduzindo  o  valor  da
indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido
monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento e com juros de
mora de acordo com os índices da caderneta de poupança a partir do evento
danoso.

Por outro lado, os cálculos apresentados pela embargante, ora
recorrente, aplicou sobre o  quantum indenizatório juros de mora de 0,5% ao
mês desde a data do evento danoso e atualização monetária pelo INPC desde
junho de 2012 e, ao final, fez incidir o percentual de 10% referente à verba
honorária sucumbencial, chegando ao montante de R$ 19.814,83 (fls. 07).

Ora,  a  planilha  do  insurgente  não  observou  o  que  restou
decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
recurso apelatório interposto na ação principal, já que aplicou, erroneamente,
os juros moratórios em 0,5% ao mês, afrontando, desta feita, a coisa julgada.

Já  a  Contadoria  Judicial  aplicou  os  índices  de  remuneração
básica  e  juros  aplicados  à  caderneta  de  poupança,  nos  termos  do acórdão
proferido na demanda em apenso.

Assim,  considerando que  a  memória  de cálculos  apresentada
pelo embargante, ora apelante, não observou  totalmente  os limites do título
judicial, não merece reparos à sentença recorrida, que acolheu parcialmente os
embargos à execução e determinou o prosseguimento da execução de acordo
com os cálculos apurados pelo Contador Judicial,  pois para desconstituir  a
memória  de  tais  cálculos  seria  necessária  a  apresentação  de  elementos  de
prova  objetivos  e  convincentes  para  afastar  a  presunção  de  veracidade  e
legitimidade dos valores apontados pelo órgão de auxílio do Juízo, ônus este
do qual o recorrente não se desincumbiu.
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Neste trilhar de ideias, comungo do mesmíssimo entendimento
exarado pelo juízo  a quo  ao  acolher parcialmente os Embargos à Execução
opostos  pelo  Município  de  Campina  Grande,  não  merecendo,  portanto,
qualquer reparo.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO,
mantendo irretocável a sentença atacada.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza, juiz
convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado,
com jurisdição  plena,  em substituição a  Exma.  Desa.  Maria  das  Neves  do
Egito de Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões  da Segunda Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 07 de abril de
2015.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado - Relator
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