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APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
CÁLCULOS  DA  CONTADORIA  JUDICIAL.  ALEGAÇÃO
DE  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DO  CONTRADITÓRIO.
AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  PARA  SE  MANIFESTAR.
INOCORRÊNCIA  DA  NULIDADE  APONTADA.
CONCESSÃO  DE  NOVO  PRAZO  PELO  MAGISTRADO.
VÍCIO  CORRIGIDO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Concedendo-se novo prazo à parte insurgente para se manifestar
no  processo,  consequentemente,  sobre  os  cálculos  do  contador
judicial, o Magistrado primevo garantiu ao embargado o seu direito
ao  contraditório  e  a  ampla  defesa,  corrigindo  qualquer  vício
anterior supostamente existente.

-  “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.  EXECUÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  APRESENTAÇÃO  DE
EMBARGOS.  POSTERIOR  APRESENTAÇÃO  DE  NOVOS
CÁLCULOS  ADEQUADOS  ÀS  DETERMINAÇÕES  CONTIDAS
EM  SENTENÇA.  REABERTURA  DE  NOVO  PRAZO  PARA  A
APRESENTAÇÃO  DE  EMBARGOS.  MEDIDA  CORRETA.
OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. CÁLCULOS QUE NÃO SE TRATAM DE MERA
ATUALIZAÇÃO. PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS
NÃO  CARACTERIZADOS  PARA  A  AGRAVANTE.  RECURSO
CONHECIDO  E  DESPROVIDO.”  (TJ-PR  –  AI:  7232653  PR
0723265-3,  Relator:luiz  Mateus  de  Lima,  Data  de  Julgamento:
15/03/2011, 5ª Câmara Cível, Data da Publicação: DJ: 594)

V I S T O S, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
da Paraíba, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Banco  Santander  S/A, em  face  da
sentença de fls. 74/75, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo Município
de Patos.

Na exordial, o ente embargante alegou que houve excesso de execução nos cálculos
apresentados  pela  instituição  financeira  ao  requerer  o  cumprimento  da  sentença  nos  autos  do
Mandado de Segurança tombado sob o nº 003276-93.2008.815.0251.

Para  tanto,  defende  que  a  falta  da  prestação  do  serviço  pelo  estabelecimento
embargado  justificaria  a  ausência  do  pagamento  da  contraprestação  ante  a  impossibilidade  do
enriquecimento ilícito. Aduziu, ainda, que a cobrança acumulada dos valores referentes ao período
contratual  não  executado  com a  multa  pelo  descumprimento  do  pacto  configuraria  uma  dupla
punição decorrente do mesmo fato gerador, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico.

Sobrevindo a sentença  (fls.  74/75),  o  Magistrado de base  julgou improcedente  o
pedido, fixando o débito na quantia apontada pelo laudo da contadoria judicial. Ademais, condenou
o embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa.

Irresignada, a instituição financeira apelou, às fls. 77/83, asseverando, inicialmente, a
existência de erro material no julgado quanto à atribuição da verba honorífica, haja vista que, com a
improcedência  dos  pleitos  formulados,  a  parte  sucumbente  seria  apenas  o  Município  de  Patos,
devendo sobre ele, exclusivamente, recair tal ônus.

Por sim, pugnou pela anulação do decisum, uma vez que não fora intimado para se
manifestar acerca dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, afrontando, assim, o princípio do
contraditório.

Novo  decisório  às  fls.  116,  corrigindo  a  falha  apontada  com  a  imputação  do
pagamento dos honorários sucumbenciais a municipalidade.

Às fls. 119/120, o banco embargado reiterou os termos de seu apelo no tocante ao
vício de nulidade pela falta de intimação para que falasse sobre o parecer contábil.

Contrarrazões ofertadas às fls. 177/179.

Parecer  Ministerial  às  fls.  189/191,  opinando  pelo  desprovimento  da  súplica
apelatória.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, o banco apelante busca a anulação da sentença, sob o argumento
de que não foi especificamente intimado para se manifestar acerca do laudo técnico apresentado
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pela contadoria judicial. Assim, o cerne da questão consiste em averiguar se houve ofensa ao direito
do embargado ao contraditório.

Pois bem. De fato, são garantidas as partes serem ouvidas acerca dos documentos e
alegações produzidos nos autos processuais, de maneira que o  decisum será nulo se a algum dos
demandantes não tiver sido dada a oportunidade de se manifestar. Nesse passo, ao ser encartado
parecer de cálculos pela contadoria judicial é indispensável que o juízo assegure aos litigantes o
direito ao contraditório.

Analisando  pormenorizadamente  o  caderno  processual,  vê-se  que  a  instituição
financeira foi intimada para manifestação dos cálculos apresentados pelo embargante, ao invés dos
elaborados pela contadoria. Todavia, verifico que a recorrente peticionou às fls. 68/69, oportunidade
em que informou ter compulsado os autos constatando apenas o laudo emitido pelo setor contábil
do juízo, requerendo, ao final, a reabertura do prazo para efeitos de contraditório.

Às fls. 70, o Magistrado de base concedeu ao embargado, ora apelante, novas vistas
dos autos, tendo sido intimado através de nota de foro publicada no diário da justiça em 24 de
agosto de 2015 (fls. 72), permanecendo, contudo, inerte, conforme certificado às fls. 73.

Sendo assim, concebo que alegações trazidas pela recorrente não tem o condão de
tornar nulo o decisório objurgado, porquanto teve o insurgente por duas vezes a oportunidade plena
de se manifestar acerca dos cálculos contábeis, mas permaneceu silente, de maneira que não há que
se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
EXECUÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  APRESENTAÇÃO  DE  EMBARGOS.
POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS ADEQUADOS
ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS EM SENTENÇA. REABERTURA DE
NOVO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS. MEDIDA
CORRETA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA. CÁLCULOS QUE NÃO SE TRATAM DE MERA
ATUALIZAÇÃO. PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS NÃO
CARACTERIZADOS PARA A AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
Observa-se que os requisitos necessários à concessão de liminar não se
encontram presentes no contexto. Isto porque, ao contrário do argüido
pela  agravante,  a  petição  trazida  aos  autos  após  a  certificação  de
ausência de interposição de embargos, não se trata de mera atualização
do cálculo, mas traz aos autos verdadeira nova peça inicial com cálculos
diversos,  tendo  em  vista  que  a  própria  recorrente  confessa  que  os
cálculos  apresentados  não  observaram  o  determinado  judicialmente.
Razão pela qual,  em obediência aos Princípios do Contraditório e da
Ampla Defesa, nada mais justo do que a reabertura de novo prazo para a
manifestação  do  município.(TJ-PR  –  AI:  7232653  PR  0723265-3,
Relator:luiz  Mateus  de  Lima,  Data  de  Julgamento:  15/03/2011,  5ª
Câmara Cível, Data da Publicação: DJ: 594)

3



AP. Nº 0009094-16.2014.815.0251

Destaco que a Procuradoria de Justiça também comunga do mesmo posicionamento,
senão vejamos trechos extraídos da peça ministerial:

“Analisando-se  detidamente  os  autos,  verifica-se  que o d.  Magistrado
determinou  a  realização  de  cálculos  pelo  Contador  judicial,  o  que
ocorreu às fl. 52, e, logo em seguida, a escrivania realizou a intimação
das partes acerca do referido laudo (53/54).

De fato, o Banco Santander não foi devidamente intimado, tendo havido
apenas a intimação do Município de Patos, conforme se infere da nota
de  foro  fl.  53,  contudo,  posteriormente,  a  instituição  financeira
peticionou  suscitando  a  nulidade  da  intimação  e  pugnando  pela
reabertura do prazo para se manifestar sobre os cálculos (fls 68/69).

Atendendo ao pedido (despacho de fl. 70), o Magistrado a quo deferiu o
pedido de vista, sucede que o Banco Santander, apesar de devidamente
intimado,  (nota  de  foro  de  f.  72),  quedou-se  inerte,  abrindo  mão  da
oportunidade  de  se  manifestar  sobre  os  cálculos  realizados  pela
Contadoria Judicial (vide certidão de fl. 73).

Desse modo, tendo sido garantida ao Banco Santander a oportunidade
plena de se manifestar sobre os cálculos judiciais, que abriu mão do seu
direito ao deixar transcorrer in albis o prazo fixado, não há que se falar
em nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e
ampla  defesa  (art.  5º,  LV,  Constituição Federal),  e,  portanto,  não há
como  dar  guarida  ao  apelo  que  só  apresenta  esta  alegação  como
fundamentação para o seu recurso.” (fls. 190/191)

Dessa  forma,  ao  conceder  novo  prazo  à  parte  insurgente  para  se  manifestar  no
processo, consequentemente, sobre os cálculos do contador judicial, o Magistrado primevo garantiu
ao embargado o seu direito ao contraditório e a ampla defesa, corrigindo qualquer vício anterior
supostamente existente.

Por  todo o exposto, DESPROVEJO O APELO,  mantendo incólume a sentença
vergastada.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo Desembargador
Leandro  dos  Santos  e  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti.

Presente à sessão o douta representante do Ministério Público, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de dezembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR

J13/R04
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