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– A jurisprudência,  de  maneira  geral,  adota  o
entendimento  no  sentido  de  que  havendo
divergência nos cálculos de liquidação apresentados
pelo  Exequente/Embargado  e  aqueles  feitos  pelo
Embargante,  deve  prevalecer  a  perícia  elaborada
pelo  Contador  Judicial,  mormente,  diante  da
presunção iuris tantum de que tais documentos são
elaborados de acordo com as normas legais.

– No  caso,  não  há  que  se  falar  em  excesso
quando  o  Embargante  não  apresenta  fundamento
para alegação. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER a Apelação Cível, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl.71.

RELATÓRIO
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Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Município  de

Conceição, inconformado com a Sentença proferida nos autos dos Embargos à

Execução,  na  qual  o  Juiz  da  1ª  Vara  da  Comarca  de  Piancó  julgou

improcedente o pedido proposto por Antônio Miguel de Abreu.

Em suas razões recursais, o Apelante suscitou preliminarmente

o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.  No mérito,

renovou, em suma, as alegações expostas na petição inicial, aduzindo haver

excesso de execução nos cálculos apresentados pelo Embargado/Exequente.

Contrarrazões ofertadas às fls.49/52.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela

rejeição da preliminar e não exarou parecer de mérito (fls. 63/66).

É o relatório.

VOTO

Da sentença que julgou improcedente os Embargos a Execução,

Apela o Embargante.

Inicialmente  tenho  que  merece  rejeição  a  arguição  de

cerceamento de defesa, tendo em vista que a presente Ação não demanda

dilação probatória,  nem tampouco da realização de audiência  de  instrução,

uma vez que a alegação de excesso de execução pode ser aferido mediante

realização  de  cálculos  pela  contadoria  judicial,  o  que  foi  determinado  pelo

Magistrado singular.

Adentrando no mérito, adianto que  a parte Embargante nada

trouxe de elementos a fim de demonstrar o alegado excesso de execução,

ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I do CPC.

 

Com  efeito,  analisando  os  autos,  observa-se  que  o

Embargante alega excesso no valor relativo aos cálculos, aduzindo que o valor
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correto seria de R$ 7.234,77 (sete mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e

seis  centavos).  O  calculo  da  contadoria chegou  ao  valor  de  R$  15.449,26

(quinze mil, quatrocentos e quarenta e nove mil reais, vinte e seis centavos),

enquanto que o Embargado de R$ 11.111,96 (onze mil, cento e onze reais,

noventa e seis centavos).

Assim sendo, diante a discrepância entre os valores descritos,

tenho que a jurisprudência adota o entendimento no sentido de que havendo

divergência  nos  cálculos  de  liquidação  apresentados  pelo

Exequente/Embargado e aqueles feitos pelo Embargante, deve prevalecer a

perícia elaborada pelo Contador Judicial, mormente, diante da presunção iuris

tantum de  que tais  documentos são elaborados de acordo com as normas

legais. Sobre o tema, transcrevo o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL  –  EMBARGOS À EXECUÇÃO  –
CÁLCULO DO CONTADOR – LEI  8.898/94.  1.  Mesmo
após  a  Lei  nº  8.898,  de  29.06.94,  que  alterou  os
dispositivos  do  Código  de  Processo  Civil  relativos  à
liquidação de sentença, acabando com a modalidade de
liquidação por cálculo do contador, pode o juiz, e deve,
se valer da contadoria judicial como sua auxiliar, levando-
se  em  conta  a  sua  imparcialidade,  para  solucionar
qualquer  dúvida  em  relação  às  contas  apresentadas
pelas partes, não ficando adstrito aos cálculos por elas
apresentados. Precedente desta Corte. 2. Não trazendo a
recorrente  subsídios  que,  efetivamente,  demonstrem  o
desacerto  dos  cálculos  elaborados  pela  contadoria  do
juízo, impõe-se a manutenção da sentença. 3. Apelação
improvida.”(TRF  2ª  R  –  3ª  Turma,  AC  nº
2002.02.01.011397-0/RJ,  rel.  Des.  Fed.  Paulo  Barata,
DJU 25/08/2003, pág. 180)

Nesse  passo,  como  bem  anotado  pelo  Juiz  “a  quo”,

considerando  que  os  cálculos  apresentados  pela  Contadoria  Judicial,

demonstrou que inexiste excesso de execução, deve ser mantida a sentença

de rejeição dos Embargos.

No  que  se  refere  aos  honorários,  levando-se  em  conta  o

trabalho adicional realizado em grau recursal, devem ser majorados aqueles

fixados na origem de 10% para 20% sobre o valor da execução, conforme o

disposto pelo art. 85, §11, do Código de Processo Civil. 
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Por tais razões, DESPROVEJO a Apelação Cível,  mantendo

integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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