
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Agravo Interno na Apelação Cível  nº  0001082-56.2012.815.0421 — Comarca de 
Bonito de Santa Fé
Relator : Ricardo Vital de Almeida – Juiz convocado para substituir o Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.
Agravante : Município de Bonito de Santa Fé
Procurador : Ricardo Francisco Palitot dos Santos
Agravado : Joanice Lucena Pereira 
Defensor : Joaquim Daniel

AGRAVO  INTERNO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL  —
EXECUÇÃO —  DIVERGÊNCIA  DOS  VALORES 
APRESENTADOS  PELAS  PARTES  —  CONTADORIA 
JUDICIAL — VALOR FIXADO —  MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA — SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO 
—  AGRAVO  INTERNO  —  MANUTENÇÃO  — 
DESPROVIMENTO. 

—  Divergência  entre  a  memória  de  cálculos  apresentada  pela 
apelante    e    pelo    apelado.    Remessa   a  contadoria  judicial.  
Homologação  dos  cálculos  apresentados   pela  contadoria.  
Manutenção   da   sentença.  Desprovimento   do  apelo. (TJPB;   AC 
0000354-41.2011.815.0941;   Primeira   Câmara  Cível;   Rel.   Des.  
Marcos   Cavalcanti   de   Albuquerque;   DJPB  22/01/2014; Pág. 30

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos 
acima identificados.

ACORDAM  os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, em negar provimento ao 
agravo interno.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  Interno  (fls.  162/186)  interposto  pelo 
Município de Bonito de Santa Fé, contra a decisão monocrática de fls. 155/158, que 
negou seguimento ao recurso apelatório, por considerar que o valor da execução deve 
ser o da contadoria judicial já que houve divergência entre as partes.

Em  suas  razões  recursais,  o  agravante  reiterou  as  razões  da 
apelação afirmando que a sentença deve ser reformada.
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É o que basta relatar. 

VOTO

No tocante à petição de fls.218/242, intitulada como “agravo 
interno”  deve  ser  desconsiderada,  pois  se  trata  de  mera  repetição  do  recurso 
interposto  às  fls.163/186,  o  qual  será  conhecido  neste  acórdão,  em  razão  do 
princípio da unirrecorribilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

O  presente  Agravo  Interno  não  merece  provimento.  Assim, 
justamente porque a fundamentação da decisão monocrática é bastante, por si mesma, 
para rebater, também, as razões deste Agravo, limitar-me-ei a transcrever os mesmos 
fundamentos da decisão agravante:

“O Município    de   Bonito    de    Santa    Fé    apresentou 
embargos   à execução em face de Joanice Lucena Pereira que propôs a execução de 
obrigação de  pagar no valor de R$ 9.956,25 (nove mil, novecentos e cinquenta e seis 
reais e vinte e cinco centavos).

Na oportunidade, o Município alegou a necessidade de emenda 
da  inicial  da execução de obrigação de pagar,  considerando que não  indica o nome, 
estado civil, profissão, domicílio e residência da Prefeita Constitucional do Município 
de Bonito de Santa Fé. Ademais, a peça de ingresso da execução não foi instruída com 
procuração ad judicia, outorgando poderes ao advogado Joaquim Daniel para promover 
execução de obrigação de pagar.  O demonstrativo do débito deixou de apresentar  a 
variação dos indicadores  do índice geral de preços do mercado IGP-M. 

Em seguida afirma que houve excesso de execução e que o valor 
devido é R$ 3.089,93 (três mil e oitenta e nove reais e noventa e três centavos), razão 
pela os embargos devem ser julgados procedentes.

A embargada, por sua vez, apresentou impugnação aos embargos 
à   execução   (fls.93/94),   afirmando   que   os   embargos   devem   ser   totalmente 
improcedentes, pois o embargante pretende constituir novos cálculos divergindo do que 
foi especificado na sentença.

Diante   da   divergência,   a   magistrada  a   quo  remeteu   os 
à contadoria  judicial,  que apresentou a planilha  informando um débito de R$ 3.434,58 
(três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) (fls.107).

Devidamente   intimadas   sobre   os   cálculos,   as   partes   não 
se manifestaram, conforme certidão de fls.109v.

Pois bem.

Desta feita, diante da divergência entre os cálculos apresentados 

2



pelas partes, outra medida não há que a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a 
fixação   do  montante   devido   na   execução   do   julgado.  No  mesmo   sentido, 
segue jurisprudência pacífica:

56056910 -   APELAÇÃO   CÍVEL.   AÇÃO   DE   EMBARGOS   A 
EXECUÇÃO.   PRELIMINARES. 1)   Intempestividade.   Rejeição. 
2)   anulação    da    sentença.    Análise    conjunta    com    o 
mérito.Divergência  entre  a  memória  de  cálculos  apresentada  pela 
apelante    e    pelo    apelado.    Remessa   a  contadoria  judicial. 
Homologação  dos  cálculos  apresentados   pela  contadoria. 
Manutenção   da   sentença.  Desprovimento   do  apelo. (TJPB;   AC 
0000354-41.2011.815.0941;   Primeira   Câmara  Cível;   Rel.   Des. 
Marcos   Cavalcanti   de   Albuquerque;   DJPB  22/01/2014; Pág. 30

48545243  -    APELAÇÃO   CÍVEL.    RECURSO   ADESIVO. 
REVISIONAL   DE    CONTRATO    DE    FINANCIAMENTO 
BANCÁRIO.   CUMPRIMENTO  SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO 
DOSCÁLCULOS.  DIVERGÊN  CIA ENTRE    OS    VALORES 
APRESENTADOS    PELO   RÉU.  CÁLCULOS  REALIZADOS 
PELA  CONTADORIA  JUDICIAL.    IMPUGNAÇÃO. 
PRECLUSÃO.    HONORÁRIOS    ADVOCATÍCIOS.    NÃO 
CONSTANTES   NOS CÁLCULOS.   INCLUSÃO   CABÍVEL. 1. 
Preclusas as questões que serviram de norte aos cálculos determinados 
pelo   magistrado,   e   sendo   certo   que   a contadoria judicial é 
órgão auxiliar   e  de  confiança do  juízo,   deve ser   mantido o  r. 
Julgado  que  procedeu  à  homologação  da  conta  apresentada.   2. 
Inexiste no crédito destinado   ao   autor,   constante   dos cálculos 
apurados pela contadoria judicial,  os  valores  arbitrados  a   título de 
honorários  advocatícios,  tanto  na  fase  cognitiva  quanto  na  fase  de 
execução,  o  que  reclama  a  modificação  do  julgado  homologatório 
nesse particular.  3 Apelação do réu desprovida. Deu-se provimento ao 
recurso  adesivo  do   autor.(TJDF;  Rec  2013.01.1.084175-3;  Ac. 
746.399;  Terceira  Turma  Cível;  Rel.  Des.  Mario-Zam  Belmiro; 
DJDFTE 14/01/2014; Pág. 100) 

48499728 -  PROCESSO CIVIL.   AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
REVISIONAL   DE    CONTRATO    DE    FINANCIAMENTO 
BANCÁRIO.  DIVERGÊNCIA  ENTRE    OS    VALORES 
APRESENTADOS  PELAS  PARTES.   CÁLCULO  REALIZADO 
PELA  CONTADORIA  JUDICIAL.  PREVALÊNCIA.  PRINCÍPIO 
DA   IMPARCIALIDADE.  1.   Havendo  divergência  entre    os 
cálculos apresentados  por   ambas   as  partes,  mostra-se   razoável, 
tendo   em  vista   o   princípio   da   imparcialidade,   a   prevalência  
dos cálculos   realizados  pela  Contadoria   Judicial.  2.  Os   cálculos 
elaborados   pela   Contadoria   Judicial   são   imparciais,   observam 
as normas   técnicas   e   dispensam  a   realização   por   especialista 
na   área contábil. 3. Não havendo elementos que justifiquem o envio 
dos autos à   perícia   contábil,   mostra-se   correta  a homologação 
dos  cálculos  apresentados  pela  Contadoria  Judicial  4.Recurso 
desprovido. (TJDF;   Rec 2013.00.2.002867-5;  Ac.  681.307;  Terceira 
Turma Cível;  Rel.  Des.  Mario-Zam Belmiro; DJDFTE 06/06/2013; 
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Pág. 182) 

94219764 -    AGRAVO   DE   INSTRUMENTO.    FASE   DE 
CUMPRIMENTO   DE   SENTENÇA. DIVERGÊNCIA QUANTO 
AO    REAL    VALOR    DO    DÉBITO.  HOMOLOGAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE.   REMESSA À  CONTADORIA JUDICIAL. 
Apresentando   as   partes   cumprimentos   de   sentença  com cálculos 
extremamente  discrepantes,  mostra-se  necessária   a delimitação   do 
débito,   devendo   o   julgador   valer-se  da Contadoria do   Juízo 
para    elucidação    do    real    valor  devido.  (TJMG;   AGIN 
1.0003.06.020188-0/006;  Rel.  Des.  Mota   e Silva; Julg. 26/02/2013; 
DJEMG 01/03/2013) 

93616029  -    RECURSO    INOMINADO.    FASE    DE 
CUMPRIMENTO   DE   SENTENÇA. Divergência entre  os cálculos 
apresentados pela parte autora e pela parte ré, a fim de se estabelecer o 
valor  correto  da  execução.  Conversão  do  feito  em  diligência. 
Remessa   dos   autos   á   contadoria   judicial   para  readequeação 
dos cálculos aos  parâmetros  definidos  pelo  juízo a  quo na  decisão 
de   fl.   217.Homologação  dos   cálculos  de   fl.  243,  diante   da 
inércia   das   partes,   após   intimação   a   cerca   daqueles cálculos. 
Decisão   recorrida  mantida.  Recurso   improvido.(TJRS;  RecCv 
57048-38.2011.8.21.9000;   Feliz;   Primeira   Turma   Recursal Cível; 
Rel.  Des.   Lucas  Maltez  Kachny;   Julg.   28/05/2013;  DJERS 
03/06/2013)
 
Saliente-se,    por    oportuno,    que    as    partes    foram 

devidamente  intimadas  para  impugnar  os  cálculos  apresentados  pela  Contadoria 
Judicial,  entretanto,  mantiveram-se  silentes,  de  modo  que  não  deve  ser  acolhida  a 
irresignação genérica de que os cálculos estão equivocados. 

Ressalte-se, ademais, que a sentença não se encontra nula, pois 
não há necessidade do exequente  indicar nome,  prenome,  estado civil  e profissão da 
Prefeita  do Município de  Bonito de  Santa  Fé,  pois   a   execução  ocorre   em  face 
do Município,   a  obrigação  de   pagar   é   da   edilidade   e  não   responsabilidade 
pessoal   do prefeito. 

No    tocante    à    necessidade    de    nova    procuração 
outorgando poderes   ao   advogado   para   promover   a   execução   do   julgado, 
também  não deve prevalecer esse argumento, já que a petição é uma continuidade do 
processo de conhecimento que garantiu à parte a percepção de valores devidos pelo 
município.”

Por  tais  razões,  nego  provimento  ao  recurso,  mantendo  a 
decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  a  Exma.  Des.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (relator), 
juiz convocado para substituir  o Exmo. Des.  Saulo Henriques de Sá e Benevides,  o 
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Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, e a Exma. Desa.Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Francisco Seráphico Ferraz 
da Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

 Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado/RELATOR
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