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EMENTA:  DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.  CÉDULA
DE  CRÉDITO  COMERCIAL.  DIVERGÊNCIA  ACERCA  DO  SALDO
DEVEDOR,  BEM  COMO  DA  APLICAÇÃO  DOS  JUROS  CONTRATUAIS.
PRODUÇÃO  DE  PERÍCIA  CONTÁBIL  SOBRE  O  CONTRATO.
ACOLHIMENTO,  PELO  JUÍZO,  DA  CONCLUSÃO  APRESENTADA  PELO
EXPERT. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. APELAÇÃO DO BANCO
RÉU.  PRELIMINAR.  NULIDADE  DA  SENTENÇA  POR  FALTA  DE
FUNDAMENTAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  PRONUNCIAMENTO  ACERCA  DE
MATÉRIAS  VENTILADAS  NA  IMPUGNAÇÃO  AO  EXAME  PERICIAL.
QUESTÕES  ESPECÍFICAS  NÃO  ENFRENTADAS  PELO  JUÍZO,  QUE  SE
LIMITOU A CONSIDERAR CORRETOS OS CÁLCULOS REALIZADOS PELO
PERITO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INSUFICIENTE. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO  DA  MOTIVAÇÃO.  DESCUMPRIMENTO  DO  COMANDO
INSERTO  NOS  ARTS.  371  E  479,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
PREFACIAL  ACOLHIDA.  SENTENÇA  ANULADA.  RETORNO  DOS
AUTOS À ORIGEM PARA A PROLAÇÃO DE NOVO DECISÓRIO.

1. O juiz apreciará a prova pericial, indicando na sentença os motivos que o levaram
a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o
método utilizado pelo perito. Inteligência dos arts. 371 e 479, do Código de Processo
Civil.

2.  Conquanto não se possa exigir  do magistrado conhecimento técnico suficiente
para elucidar questões de natureza contábil, é certo que, havendo  necessidade de
esclarecimentos pelo expert acerca das inconsistências apontadas no parecer técnico,
a decisão que apenas homologa o cálculo,  sem apreciar as impugnações erigidas
pelas partes de forma objetiva e concreta, viola o devido processo legal, deixando de
solucionar a controvérsia instaurada, em atenção às impugnações ofertadas, de forma
devidamente fundamentada.

3. “A decisão hostilizada limitou-se a acolher o laudo pericial, contudo, sem analisar
as  questões  suscitadas  na  impugnação  à  perícia,  deixando  de  expor  qualquer
fundamentação. Desconstituição da decisão, fins de analisar os pontos impugnados
no laudo pericial, os quais são objeto deste recurso. Agravo de instrumento provido.
Decisão  descontituída.”  (TJRS;  AI  0125655-16.2016.8.21.7000;  Santana  do
Livramento;  Décima  Quinta  Câmara  Cível;  Relª  Desª  Ana  Beatriz  Iser;  Julg.
06/07/2016; DJERS 20/07/2016)



VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º  0033584-47.2001.815.2001,  em  que  figuram  como  Apelante  o  Banco  do
Nordeste do Brasil S/A e Apelada a Lojauto – Serviços Automotivos Ltda.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  Relator,  em conhecer  a  Apelação,  acolher  a
preliminar arguida e anular a Sentença.

VOTO.

O Banco do Nordeste do Brasil S/A interpôs  Apelação contra a Sentença
prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca desta Capital,  f.  302/305, nos
autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito em seu desfavor ajuizada pela
Lojauto  –  Serviços  Automotivos  Ltda, que  julgou  parcialmente  procedente  o
pedido, declarando como devida a quantia de R$ 837,92, a título de saldo devedor
relativo ao contrato de cédula de crédito comercial pactuado entre as Partes, e, ante a
sucumbência parcial da Instituição Financeira, condenou-a ao pagamento de 40% do
valor das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados
em R$ 5.000,00, cabendo à Apelada o pagamento de 60% das custas e de honorários
de sucumbência no montante de R$ 2.000,00.

Em suas razões, f.  308/318, sustentou, em sede preliminar,  a nulidade da
Sentença por supostamente haver sido prolatada sem a devida fundamentação, por
entender  que  o  Juízo  acolheu  todas  as  conclusões  trazidas  no  Laudo  de  Perícia
Contábil  produzido  durante  a  instrução  processual,  deixando  de  levar  em
consideração ou rebater os argumentos trazidos em sua impugnação à prova pericial.

Quanto ao mérito, afirmou que restaram evidenciadas as inconsistência do
referido Laudo Pericial, posto que, em seu dizer, nas operações de crédito destinadas
à modalidade de financiamento pactuada entre as Partes os valores são liberados
para  a  compra  de  bens  e  devem  ter  sua  destinação  comprovada  mediante  a
apresentação  de  notas  fiscais,  o  que  alega  não  ter  sido  realizado  pela  Empresa
Apelada.

Asseverou  que  não  poderia  liberar  em  favor  da  Recorrida  o  saldo
remanescente do crédito contratado em razão do inadimplemento de suas obrigações
e defendeu o estrito cumprimento das cláusulas contratuais na forma pactuada, em
respeito ao princípio do pacta sunt servanta.

Requereu o acolhimento da preliminar suscitada e, no mérito, o provimento
do Apelo e a reforma da Sentença, para que o pedido seja julgado improcedente.

Devidamente  intimada,  a  Parte  Apelada  não apresentou Contrarrazões  ao
Recurso, Certidão de f. 325.

Desnecessária  a  intervenção  do  Ministério  Público  no  feito,  por  não  se
configurarem quaisquer das hipóteses do art. 178, I a III, do CPC.

É o Relatório.



A  Apelação  é  tempestiva  e  o  preparo  foi  recolhido,  f.  321,  pelo  que,
presentes os requisitos de admissibilidade, dela conheço.

A Empresa Promovente, ora Apelada, formalizou, em 27 de janeiro de 2000,
Contrato de Cédula de Crédito Comercial com o Banco Réu, ora Apelante, no valor
de  R$  139.795,72,  a  ser  pago  em sessenta  parcelas  mensais  e  sucessivas,  cujo
montante seria obtido mediante a divisão do saldo devedor do principal, acrescido de
correção  monetária,  pelo  número  de  prestações  vincendas,  somado  ao  valor
correspondente  aos  juros,  estes  calculados  na  forma  prevista  no  instrumento
contratual, vencendo-se a primeira em 12 de fevereiro de 2002 e com vencimento
final previsto para 12 de janeiro de 2007, f. 13/19.

A controvérsia travada nos presentes autos cinge-se em saber se o débito
imputado pela Instituição Financeira na correspondência enviada à Apelada, f. 29,
qual  seja,  o  montante  de  R$  11.676,82,  vencido  em  12  de  abril  de  2001,  era
realmente devido àquela época.

As Partes litigantes divergem acerca do saldo do capital de giro, bem como
do saldo devedor restante, da existência de crédito a ser recebido pela Apelada e,
ainda, da aplicação dos juros incidentes sobre o montante financiado.

Durante a instrução processual, foi  realizada Perícia Contábil  no Contrato
sob exame, culminando no pormenorizado e detalhado Laudo Pericial de f. 214/249,
mediante o qual o Perito designado pelo Juízo respondeu as questões elaboradas por
ambas as Partes, apresentou planilhas com os cálculos realizados segundo ostermos
pactuados e concluiu que, no dia 12/04/2001, a Empresa Apelada devia ao Banco
Apelante, a título de encargos financeiros, o quantum de R$ 837,92, f. 221.

Instadas  a  se  manifestarem após  a  produção  da  prova  pericial,  apenas  a
Instituição Bancária  se pronunciou,  f.  270/273,  impugnando a conclusão adotada
pelo Perito, requerendo esclarecimento sobre algumas das respostas apresentadas a
seus quesitos.

Na  sequência  do  trâmite  processual,  a  Sentença  foi  prolatada  e  o  Juízo,
baseando-se integralmente no Laudo Contábil, julgou procedente em parte o pedido.

O art. 479, do Código de Processo Civil1, dispõe que o juiz deve apreciar a
prova pericial de com o que determina o art. 3712, daquele mesmo Diploma Legal,
impondo que na decisão sejam indicados os motivos que o levaram a considerar ou a
deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado
pelo perito.

In  casu,  o  Juízo  Sentenciante  se  limitou  a  reproduzir  a  conclusão  a  que
chegou  o  Perito,  desconsiderando  completamente  a  impugnação  ofertada  pelo
Recorrente, sem sequer mencionar ou rebater os argumentos de inconsistência do

1 Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os
motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o
método utilizado pelo perito.

2 Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e
indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.



Exame Pericial trazidos pelo Banco Apelante, em evidente violação aos dispositivos
legais acima mencionados.

Conquanto  não  se  possa  exigir  do  magistrado  conhecimento  técnico
suficiente  para  elucidar  questões  de  natureza  contábil,  é  certo  que,  havendo
necessidade de esclarecimentos pelo expert acerca das inconsistências apontadas no
parecer  técnico,  a  decisão  que  apenas  homologa  o  cálculo,  sem  apreciar  as
impugnações  erigidas  pelas  partes  de  forma  objetiva  e  concreta,  viola  o  devido
processo  legal,  deixando  de  solucionar  a  controvérsia  instaurada,  em atenção  às
impugnações ofertadas, de forma devidamente fundamentada.

No  mesmo  sentido  é  a  jurisprudência  dos  Tribunais  de  Justiça  pátrios.
Ilustrativamente, precedentes do TJSC, TJRS, TJPR e TJSP:

PROCESSUAL  CIVIL.  IMPUGNAÇÃO  AO  CUMPRIMENTO  DE
SENTENÇA.  DECISÃO  QUE  HOMOLOGA  EM  PARTE  OS  CÁLCULOS
ELABORADOS  PELA  CONTADORIA.  SUSCITADA  A  NULIDADE  DO
INTERLOCUTÓRIO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO
ACERCA  DE  MATÉRIAS  VENTILADAS  NA  IMPUGNAÇÃO  AOS
CÁLCULOS.  SUBSISTÊNCIA.  QUESTÕES  ESPECÍFICAS  NÃO
ENFRENTADAS PELO JUÍZO A QUO, QUE SE LIMITOU A CONSIDERAR
A EVIDÊNCIA DA CORRETUDE DOS CÁLCULOS.  FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA  E  INSUFICIENTE.  OFENSA  AOS  ARTS.  93,  IX,  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  E  165  DO  CPC/1973.  PERÍCIA  ATUARIAL.
DESNECESSIDADE NO CASO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS QUE PODEM
SER  DIRIMIDOS  PELA  CONTADORIA  JUDICIAL.  PRECEDENTES.
DECISÃO ANULADA. CAUSA NÃO MADURA. POSSÍVEL NECESSIDADE
DE CÁLCULOS COMPLEMENTARES. RETORNO AO PRIMEIRO GRAU.
RECURSO PROVIDO. 1. [...]  o laudo pericial não se presta a subsidiar uma
decisão  judicial  meramente  homologatória,  que  despreze  a  argumentação
jurídica expendida pelos Litigantes e o cálculo, sob pena de delegação da
função  jurisdicional  ao  Expert."  (TJSC,  Agravo  de  Instrumento  n.
2015.064587-9, de Navegantes, Rel. Des. José Carlos Carstens Köhler, j. 01-03-
2016) 2. " A produção de prova técnica atuarial é dispensável em se tratando o
litígio  de  simples  atualização  monetária  do  benefício  previdenciário
complementar,  porquanto  a  matéria  cinge-se  a  mero  cálculo  aritmético,
permitindo assim o julgamento antecipado da lide, sem ocasionar o cerceamento
de defesa. " (TJSC, Apelação n. 0006702-70.2015.8.24.0008, de Blumenau, Rel.
Des. Gerson Cherem II, j. 14-07-2016). (TJSC; AI 4004914-40.2016.8.24.0000;
Florianópolis;  Terceira  Câmara  de  Direito  Civil;  Rel.  Des.  Marcus  Túlio
Sartorato; DJSC 30/06/2017; Pag. 146)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CONTRATOS  DE  PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  IMPUGNAÇÃO  AO
LAUDO  APRESENTADO  PELO  CONTADOR  JUDICIAL.
HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. 1.
A decisão que homologa o cálculo lançado pela contadoria e liquida o julgado
sem  apreciar  as  impugnações  erigidas  pelas  partes  de  forma  objetiva  e
concreta,  capazes  de  inquinar  o  resultado  apresentado,  viola  o  devido
processo  legal  e  carrega  vício  insanável,  passível  de  desconstituição. […]
(TJRS;  AI  0380588-52.2016.8.21.7000;  São  Leopoldo;  Vigésima  Terceira
Câmara  Cível;  Relª  Desª  Ana  Paula  Dalbosco;  Julg.  28/03/2017;  DJERS
05/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de cotas condominiais. Fase
de impugnação ao cumprimento de sentença.  Insurgência da parte exequente
quanto às conclusões do laudo pericial. Julgador que simplesmente homologa
o  valor  apurado  na  perícia.  Nulidade  da  decisão.  Ausência  de
fundamentação. Violação ao princípio da motivação. Inteligência do artigo



93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do artigo 458, inc. II do
código  de  processo  civil/73.  Deliberação  sobre  tal  questão,  ademais,  que
culminaria  em  supressão  de  instância.  Decretação,  de  ofício,  da  nulidade  da
decisão.  Recurso  prejudicado.  Todos  os  julgamentos  dos  órgãos  do  poder
judiciário  serão  públicos,  e  fundamentadas  todas  as  decisões,  sob  pena  de
nulidade. (TJPR; Ag Instr 1492401-1; Matinhos; Décima Câmara Cível; Rel. Des.
Luiz Lopes; Julg. 28/07/2016; DJPR 30/08/2016; Pág. 203)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  LOCAÇÃO.  CUMPRIMENTO  DE
SENTENÇA.  IMPUGNAÇÃO  AO  LAUDO  PERICIAL.  AUSÊNCIA  DE
ANÁLISE  PELO  JUÍZO.  DESCONSTITUIÇÃO  DA  DECISÃO  QUE
HOMOLOGOU  O  LAUDO  PERICIAL.  A  decisão  hostilizada  limitou-se  a
acolher  o  laudo pericial,  contudo,  sem analisar  as  questões  suscitadas  na
impugnação  à  perícia,  deixando  de  expor  qualquer  fundamentação.
Desconstituição da decisão, fins de analisar os pontos impugnados no laudo
pericial,  os  quais  são objeto deste  recurso. Agravo de  instrumento provido.
Decisão  descontituída.  (TJRS;  AI  0125655-16.2016.8.21.7000;  Santana  do
Livramento;  Décima  Quinta  Câmara  Cível;  Relª  Desª  Ana  Beatriz  Iser;  Julg.
06/07/2016; DJERS 20/07/2016)

APELAÇÃO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. PARCIAL
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
PROPRIEDADE.  DESAPOPRIAÇÃO.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
Acatamento  da  avaliação  efetuada  pela  perícia  oficial.  Ausência  de
apreciação  da  impugnação  ao  laudo  pericial.  Inconsistências  apontadas
concreta e pormenorizadamente pelo expropriante. Vício de fundamentação.
Caracterização. Necessidade de esclarecimentos pelo expert do juízo acerca
das  inconsistências  apontadas  no  parecer  técnico  do  expropriante.
Indispensável melhor apuração do valor da justa indenização, com identificação
do real valor do bem expropriado à época da primeira avaliação. Determinação de
apuração do termo inicial da ocupação, marco temporal para incidência dos juros
compensatórios.  Sentença  anulada.  RECURSO  PROVIDO.  (TJSP;  APL
0002227-91.2012.8.26.0664;  Ac.  9171420;  Votuporanga;  Nona  Câmara  de
Direito Público; Rel. Des. José Maria Câmara Junior; Julg. 17/02/2016; DJESP
25/02/2016)

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  acolho  a  preliminar  arguida  pelo
Banco Apelante e anulo a Sentença de f. 302/305, por haver sido prolatada sem
a devida fundamentação, determinando o retorno dos autos à origem para que
outra seja proferida.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 01 de agosto de 2017,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, o
Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho) e o Exmo. Des. João Alves da Silva.  Presente à
sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


