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APELAÇÃO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
EXCESSO  NÃO  CONFIGURADO.
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO  DO  ENTE
MUNICIPAL.  ALEGAÇÃO  DE  JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE  INDEVIDAMENTE.
INEXISTÊNCIA.  POSSIBILIDADE  DO
JULGAMENTO  PRÉVIO.  CÁLCULOS
APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL.
PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE  E
LEGITIMIDADE.  EXCESSO  DE  EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

- Não se caracteriza a ocorrência do cerceamento do
direito  de  defesa  e  a  necessidade  de  dilação
probatória,  quando  o  Magistrado  julgar  a  lide  de
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imediato por já possuir elementos suficientes para o
seu convencimento.

-  Os cálculos  apresentados pela  contadoria  judicial
gozam de presunção de veracidade, sendo legítimos
e  imparciais,  porquanto  não  há  configuração  de
excesso de execução.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDA a  Quarta  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

O Município  de  Conceição  manejou Embargos  à
Execução, em face de  Francisca Bernadete Tavares da Silva,  sob o argumento de
excesso de execução, haja vista a existência de equívoco nos cálculos apresentados,
pois foram efetuados em parâmetros não contemplados na sentença.

Impugnação pelo exequente,  fls.  11/16,  asseverando
que  os  valores  indicados  estão  em  conformidade  com  a  sentença  exarada  pelo
Magistrado singular e os embargos ofertados pelo executado são protelatórios.

Cálculos pela contadoria judicial, fl. 44.

O ente  municipal  não impugnou  os  cálculos
elaborados pela contadoria, fl. 54, enquanto o embargado.

O  Magistrado  a  quo proferiu  julgamento  nestes
termos, fls. 55/57:

Isto  posto,  por  tudo  que  dos  autos  consta,  julgo
improcedentes os embargos à execução, extinguindo
o processo com resolução de mérito (NCPC, art. 487,
I),  bem  como  HOMOLOGO os  cálculos
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apresentados  pela  Contadoria  Judicial,  fls.  47/49,
para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

Inconformado,  o  Município  de  Conceição  interpôs
APELAÇÃO, pugnando pela reforma do decisum hostilizado, fls. 64/66, aduzindo, em
síntese, que não restou demonstrado que a autora era servidora municipal. Sustenta
que o juiz julgou a lide antecipadamente de forma equivocada. Declina, outrossim,
que não fora intimado acerca dos cálculos apresentados, feitos pela banca advocatícia
representante da parte exequente, que os cálculos não foram remetidos à contadoria,
bem como alegou há excesso na execução. 

Contrarrazões ofertadas  pelo  apelado,  pugnando
pela manutenção da decisão atacada, fl. 71/78.

 
Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se

em vista o não preenchimento das hipóteses elencadas no art. 178, do Novo Código
de Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

 
É o RELATÓRIO.

VOTO

De início, insta registrar que a execução, em apreço,
funda-se em título executivo judicial.

Alega o apelante, em suas razões de recurso, que não
restou demonstrado que o autor era servidor municipal,  que  o juiz julgou a lide
antecipadamente de forma equivocada, e que não fora intimado acerca dos cálculos
apresentados. Por fim, alega excesso de execução.

Em que pesem tais assertivas, fls. 12/76 dos autos em
apenso,  vê-se  claramente  a  comprovação  de  que  a  autora  era  servidora  daquela
Edilidade. De outra banda, depreende-se da fl. 46 deste processo, que o Município
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de Conceição fora intimado dos cálculos apresentados, fl. 44. 

Quanto ao julgamento antecipado, este constitui  um
eficaz instrumento de celeridade, economia e efetividade da prestação jurisdicional,
uma vez que autoriza o Juiz, após a formação do seu convencimento, a proceder com
o imediato julgamento do mérito processual, desde que os elementos trazidos aos
autos sejam suficientes para a devida apreciação do objeto.

Tal situação é admitida quando a matéria de mérito
for  unicamente  de  direito  ou,  de  outra  hipótese,  sendo  de  direito  e  de  fato,  for
desnecessária a produção de outras provas, conforme os termos disciplinados no art.
355 do novo Código de Processo Civil:

Art.  355.  O juiz julgará antecipadamente o pedido,
proferindo  sentença  com  resolução  de  mérito,
quando:
I-  não  houver  necessidade  de  produção  de  outras
provas.

Esse é o entendimento encontrado na jurisprudência,
senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  SERVIDORA  PÚBLICA  DO
INSS.  CONCESSÃO  IRREGULAR  DE  BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL AO  IDOSO.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA.  INEXISTÊNCIA.  JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE.  FALTA
DE  CAPACITAÇÃO.  DESCABIMENTO.
PARTICIPAÇÃO  DE  FILHO  COMO
ATRAVESSADOR. PRESENÇA DE DOLO OU MÁ-
FÉ.  CONFIGURAÇÃO  DE  ATO  ÍMPROBO.
IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA RÉ. Trata-se
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de recurso de apelação interposto por HELDIRENA
GIRÃO VIANA contra sentença que a condenou, em
sede  de  ação  civil  pública  de  improbidade
administrativa, a prática de atos ímprobos previstos
nos incisos I e VII do art. 10 da Lei nº 8.429/92 (Lei de
Improbidade  Administrativa),  as  sanções  de
ressarcimento  integral  do  dano  no  importe  de  R$
138.588,54  (cento  e  trinta  e  oito  mil,  quinhentos  e
oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), de
multa civil no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
de proibição de contratar  com o Poder Público  ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
pelo prazo de 5 (cinco) anos, e suspensão dos direitos
políticos por 8 (oito) anos. A controvérsia debatida
no recurso de apelação interposto pela ré diz respeito
à  análise  de  possível  ocorrência  de  atos  ímprobos
relacionados à concessão irregular de 26 (vinte e seis)
benefícios  assistenciais  ao  idoso,  em  esquema
criminoso  envolvendo  atravessadores,  sendo  um
deles  seu  filho  de  nome  Marcelo.  Não  houve
cerceamento  de  defesa  e  consequente  nulidade  da
sentença proferida,  devido à opção do juízo a quo
pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização,
portanto, de qualquer instrução processual. Inexiste
regra processual que obrigue o juiz a sempre realizar
audiência  instrutória,  mesmo  que  considere
desnecessária  a  produção  probante  nela
desencadeada.  A instrução  processual  só  deve  ser
produzida  quando  há  controvérsia  fática  sobre  a
qual  apenas  este  ato  possibilite  desvencilhá-la.  A
ação de improbidade administrativa deve se calcar
em elementos  reveladores  da  presença  de  conduta
ímproba  do  agente  público.  Isto  porque,  em  sua
órbita, não se admitem condenações amparadas em
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meras  suposições  ou  especulações  sem  respaldo
probante, tal como se mostra vedado na esfera penal.
Exige-se,  para detectar a prática de ato ímprobo,  a
comprovação da existência de laivo de desonestidade
e  de  imoralidade,  não  bastando  tão  somente  a
perpetração  de  comportamentos  ilícitos  ou  ilegais.
Impende  realçar  que  a  todo  agente  público,  nos
termos  preconizados  no  art.  2º  da  Lei  nº  8.429/92,
compete  cumprir  o  seu  mister  com  honestidade  e
clareza, de modo a não violar a ordem jurídica, nem
ocasionar danos aos interesses públicos. Com efeito,
uma servidora  pública,  quando investida  no cargo
para o qual prestou concurso, deve desempenhar seu
ofício  com  redobrada  diligência,  não  devendo,
portanto,  ceder  ao  fascínio  provocado  pelas
numerosas  possibilidades  de  ganho  fácil  com  as
quais lida dia-a-dia, pois, do contrário, poderá causar
lesão  ao  patrimônio  público.  A apelante  não  pode
alegar  que  necessitava  de  um  preparo,  um
treinamento  ou  uma  capacitação  específica  para
analisar  pleitos  de  benefício  assistencial  ao  idoso,
pois a aferição da idade e da renda familiar, para fins
de concessão, são tão simplórias que se afigura difícil
crer ter atuado desprovida de má-fé ou de dolo. Sem
falar  que  um  dos  envolvidos  nas  concessões
irregularidades  era  justamente  seu  filho,  um  dos
intermediadores,  que  não  ostentava  a  condição  de
servidor público do INSS. A recorrente, mesmo não
tendo  autorização  para  conceder  benefícios
assistenciais,  ainda  assim  o  fazia.  Não  se  trata  de
desleixo ou despreparo, mas inequívoca vontade de
fraudar  a  Previdência  Social.  Neste  sentido,  é
inegável  constatar a presença do dolo ou má-fé na
conduta, necessários à configuração do ato ímprobo
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descrito  na  Lei  nº  8.429/92.  Apelação  improvida.
(TRF 5ª R.; AC 0000473-32.2015.4.05.8100; CE; Quarta
Turma;  Rel.  Juiz  Fed.  Conv.  Carlos  Wagner  Dias
Ferreira; DEJF 05/08/2016; Pág. 123).

Demais disso, foi apresentado cálculo pela contadoria
judicial,  fl.  44,  no qual  constam o valor  original  do título  executado,  o  índice de
correção  monetária,  os  juros  aplicados  e  os  honorários  advocatícios,  tudo  em
conformidade com as provas carreadas aos autos, bem como ao que fora arbitrado na
sentença  prolatada  no  processo  principal,  fls.  128/136,  motivo  pelo  qual  não  há
nulidade a ser sanada nos cálculos elaborados, pois houve detalhamento nos cálculos
ofertados pela contadoria.

Assim, não há configuração de excesso de execução,
haja vista os cálculos apresentados pela contadoria judicial gozarem de presunção de
veracidade e legitimidade.

Nesse sentido, colaciono o julgado a seguir:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  FASE  DE
CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO  DOS  CÁLCULOS.
CONTADORIA  JUDICIAL.  IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA.  I-  Os  cálculos  realizados  pela
Contadoria Judicial se revestem de imparcialidade e
observância  aos  padrões  técnicos  e  desfrutam  de
presunção  de  legitimidade  e  veracidade. II  -
Constitui  ônus da parte  que impugna o cálculo  da
Contadoria  Judicial  apontar  os  eventuais  equívocos
do trabalho, não bastando a alegação genérica de que
os  cálculos  estariam  equivocados.  III  � Agravo  de
instrumento  desprovido.  (TJ-DF  -  AGI:
20140020181802  DF  0018313-52.2014.8.07.0000,
Relator:  VERA  ANDRIGHI,  Data  de  Julgamento:
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17/09/2014,  6ª  Turma  Cível,  Data  de  Publicação:
Publicado no DJE: 30/09/2014. Pág. 161) - destaquei.

Com  efeito,  nessa  ordem  de  raciocínio,  deve-se
prevalecer o quantum apurado pela contadoria do juízo.

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 31 de julho de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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