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APELAÇÃO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
ACOLHIMENTO.  HOMOLOGAÇÃO  DOS
CÁLCULOS  APRESENTADOS  PELO
EMBARGANTE.  SUBLEVAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA DOS AUTOS
À  CONTADORIA JUDICIAL.  VERIFICAÇÃO  DO
QUANTUM DEVIDO.  EXCESSO  DE  EXECUÇÃO
CARACTERIZADO.  PRESUNÇÃO  DE
VERACIDADE NÃO ELIDIDA.  HOMOLOGAÇÃO
DOS  CÁLCULOS  OFICIAIS.  MODIFICAÇÃO  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

-  Diante da demonstração do excesso de execução,
conforme  previsão  do  art.  373,  I,  do  Código  de
Processo Civil, e estando os cálculos da Contadoria
Judicial,  em  conformidade  com  os  critérios  de
correção  monetária  e  compensação  da  mora
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estabelecidos no título judicial exequendo, dever ser
provido o apelo.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover o apelo.

O Estado da Paraíba manejou Embargos à Execução,
fls.  02/03, em  face  de  Maria  da  Penha  Silva,  alegando,  em  resumo,  excesso  de
execução,  ao  fundamento  de  que  os  parâmetros  utilizados  para  realização  dos
cálculos  apresentados pelo  embargado  divergem  dos  estabelecidos  no  acórdão
proferido nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais (processo
em apenso), sobretudo no que diz respeito à aplicação do índice de atualização. 

Impugnação pela exequente, fls. 11/12, defendendo a
exatidão dos cálculos apresentados e postulando a improcedência dos embargos.

Cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, fl. 14.

Intimadas para se manifestarem, a parte embargada
não  concordou  com  o  valor  apurado  pela  Contadoria  Judicial,  fl.  16,  e  a  parte
embargante requereu a homologação dos valores encontrados pelo órgão oficial, fl.
18.

O  Juiz  de  Direito  a  quo acolheu  os  embargos  e
homologou os cálculos elaborados pelo Estado da Paraíba, consignando os seguintes
termos, fl. 20:

Destarte,  com  esteio  em  tal  dispositivo  legal,
tratando-se  de  direito  disponível  e  tendo  o
reconhecimento  ocorrido  de  forma regular,  através
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de  advogado  devidamente  constituído,  ACOLHO
OS  PRESENTES  EMBARGOS,  atribuindo  a
execução o valor de R$ 72.582,47, já incluída a verba
honorária  sucumbencial,  nos  termos  dos  cálculos
elaborados pelo embargante à f. 04/05.

Inconformado,  o  Estado  da  Paraíba  interpôs
APELAÇÃO,  fls.  22/23,  aduzindo,  em síntese,  que  os  cálculos  apresentados  pela
exequente desrespeita a coisa julgada, devendo, por seu turno, prevalecer os valores
encontrados  pela  Contadoria  Judicial,  a  qual  chegou  a  conclusão  que  a  quantia
devida da execução era de  R$ 60.105,03 (sessenta mil,  cento e cinco reais e três
centavos), fl. 14, e não R$ 87.661,89 (oitenta e sete mil seiscentos e um reais e oitenta
e nove centavos), como afirmado pela ora apelada. Requer, por fim, o provimento do
apelo.

Contrarrazões,  fls.  26/27,  refutando  as  razões
recursais  e  postulando  a  manutenção  da  sentença,  que  acolheu  os  cálculos
apresentados pelo Estado da Paraíba, no importe de R$ 72.582,47 (setenta e dois mil
quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos).

 
Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se

em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

 
É o RELATÓRIO.

VOTO

Adianto, sem mais demora, que a pretensão recursal
merece  guarida,  pois  demonstrado  o  alegado  excesso  de  execução,  é  dizer,  o
embargante atendeu a regra do ônus da prova estabelecida no art. 373, I, do Código
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de Processo Civil.

Com  efeito,  verifica-se  que  o  Juiz  a  quo,  devido  à
divergência existente entre as planilhas de cálculos apresentadas pela embargada,
ora apelada, e a elaborada pelo embargante, ora apelante, encaminhou o processo à
Contadoria Judicial, que, por sua vez, quando da confecção dos cálculos relativos ao
débito exequendo, fl. 14, discriminou, de forma detalhada, as verbas remuneratórias,
o  índice  de  correção  monetária,  o  percentual  dos  juros  de  mora  e  o  valor  dos
honorários advocatícios estabelecidos no título judicial exequendo.

Com efeito, até que se prove o contrário, o montante
apurado  pela  Contadoria  Judicial  é  legítimo  e  deve  prevalecer  em  caso  de
divergência  nos  cálculos  apresentados  pelos  litigantes,  consoante  os  seguintes
precedentes, recentes, desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
INCIDÊNCIA  DO  CPC/73.  ALEGAÇÃO  DE
EXCESSO.  ACOLHIMENTO  PELO  JUÍZO  A QUO.
CÁLCULOS  REALIZADOS  PELA  CONTADORIA
JUDICIAL  PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE.
HOMOLOGAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  AUSÊNCIA
DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL DA INCORREÇÃO
DOS  VALORES  APRESENTADOS  PELO  ÓRGÃO
CONTÁBIL  JUDICIAL.  NÃO  VERIFICAÇÃO  DE
INÉPCIA DA EXORDIAL.  PRECEDENTES  DESTA
CORTE  DE  JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DA  SÚPLICA
APELATÓRIA. - "Havendo divergência nos cálculos
apresentados pelas partes, devem prevalecer aqueles
elaborados pelo contadoria judicial, eis que estão em
consonância  com  os  critérios  definidos  no  título
judicial.  Tais  cálculos  gozam  de  presunção  iuris
tantum  de  veracidade,  diante  do  atributo  da
imparcialidade de que goza o auxiliar do juízo. Para
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que  tal  presunção  pudesse  ser  afastada,  necessário
seria  que  a  parte  que  divergisse  apresentasse
subsídios  que,  efetivamente,  evidenciassem  o
desacerto dos cálculos, o que não ocorreu no presente
caso.  (...)  (TRF  2ª  R.;  AC  0002347-03.2001.4.02.5101;
Oitava  Turma  Especializada;  Rel.  Des.  Guilherme
Diefenthaeler; dejf 17/12/2015; pág. 417)." (TJPB; APL
0000382-46.2013.815.0421;  Terceira  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos  William  de
Oliveira;  DJPB  14/07/2016;  Pág.  10).  (TJPB;  AC  nº
00013660920148152001,  1ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  Desembargador  José  Ricardo  Porto,
julgamento em 10/10/2017) – sublinhei.

E,

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO  DE  EXCESSO  DE  EXECUÇÃO.
APRESENTAÇÃO  DOS  CÁLCULOS.  REMESSA À
CONTADORIA  JUDICIAL.  NOVOS  CÁLCULOS.
HOMOLOGAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  AUSÊNCIA
DE  ELEMENTOS  JUSTIFICADORES  DA
IRREGULARIDADE  DO  MONTANTE
APRESENTADO  PELA  CONTADORIA.
PREVALÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
- "Tais cálculos gozam de presunção iuris tantum de
veracidade, diante do atributo da imparcialidade de
que  o  auxiliar  do  juízo.  Para  que  tal  presunção
pudesse ser afastada, necessário seria que a parte que
divergisse apresentasse subsídios que, efetivamente,
evidenciassem o  desacerto  dos  cálculos,  o  que  não
ocorreu  no  presente  caso."  (TJPB,  Ac  nº  0000556-
21.2015.815.0151, Rel.  Des.  Saulo Henriques de Sá e
Benevides, J. 09/10/2017).
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Por  derradeiro,  condeno  a  parte  embargada,  ao
pagamento  das  custas  e  honorários  advocatícios,  os  quais  fixo  em 10% (dez  por
cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte embargante, considerando os
critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do §2º, do art. 85, ficando, contudo, suspensa
a  exigibilidade,  em  razão  da  parte  autora  ser  beneficiária  da  justiça  gratuita,
conforme deferido à fl. 14 dos autos principais.

Nesse norte:

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
ACOLHIMENTO  PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO  DO
EMBARGANTE. PEDIDO PARA QUE OS JUROS DE
MORA DA EXECUÇÃO INCIDAM A PARTIR DA
CITAÇÃO.  ACOLHIMENTO.  LITIGANTES,  EM
PARTE,  VENCEDOR  E  VENCIDO  NOS
EMBARGOS.  FIXAÇÃO  DA  SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.  NECESSIDADE.  VALOR  DOS
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  BASE  DE
CÁLCULO.  PROVEITO ECONÔMICO  AUFERIDO
PELA  PARTE  NOS  EMBARGOS.  PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO. 
-  De  acordo  com  entendimento  sedimentado  na
jurisprudência  pátria,  em  execuções  que  têm  por
base cobrança de verbas salariais, o juros devem fluir
a partir da citação.
Se  os  litigantes  restaram,  em  parte,  vencedor  e
vencido  nos  embargos,  deve  ser  fixada  a
sucumbência  recíproca,  na proporção de vitória de
cada um. 
À  luz  da  jurisprudência  do  STJ,  “nos  embargos
parciais,  que  não  põem  termo  à  execução,  os
honorários advocatícios devem incidir sobre o  valor
da dívida que foi decotado, vale dizer, os honorários
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advocatícios  serão  computados  sobre  o  proveito
econômico auferido pelo devedor embargante”.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00007421120098150521, - Não possui -, Relator Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti, J. 31/05/2016).

Diante do panorama apresentado e, como acima dito,
tendo  o  embargante,  ora  apelante,  comprovado  o  fato  constitutivo  do  direito
afirmado, conforme regra do ônus da prova estabelecida no art. 373, I, do Código de
Processo Civil, e estando os cálculos da Contadoria Judicial em conformidade com os
critérios  de  correção  monetária  e  compensação  da  mora  estabelecidos  no  título
judicial  exequendo,  deve  ser  modificada  a  sentença  e,  como  consequência,
homologado os cálculos da contadoria judicial.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto. Participaram, ainda,  os Desembargadores
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 27 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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