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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO.  PROCEDÊNCIA.  CUMPRIMENTO  DE
SENTENÇA. CÁLCULO ARITMÉTICO. AUSÊNCIA
DE  MEMÓRIA  DISCRIMINADA.  EXTINÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  NECESSIDADE  DE  ENVIO
DOS  AUTOS  À  CONTADORIA JUDICIAL  PARA
APURAÇÃO  DO  SALDO  DEVEDOR.
INTELIGÊNCIA DO ART. 475-B, § 3º, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA.
RETORNOS DO AUTOS À UNIDADE DE ORIGEM.
PROVIMENTO. 

-  Segundo dispõe o art.  475-B,  §  3º,  do Código de
Processo  Civil,  o  magistrado  pode  valer-se  da
contadoria  judicial,  quando  a  memória  de  cálculo
apresentada  pelo  credor  aparentemente  exceder  os
limites da decisão exequenda e, ainda, nos casos de
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justiça gratuita.

-  A perícia  é  prova  indispensável  para  apontar  a
existência  ou  não  do  saldo  devedor,  ainda  mais
quando o credor é beneficiário da justiça gratuita.

-  A decisão  monocrática deve  ser  anulada,  para
possibilitar  a  realização  da  prova  pericial,  que
viabilizará a prolação de nova sentença, desta feita
com  elementos  suficientes  e  necessários  para
expressar um julgamento justo.

Vistos.

Edvaldino Arruda da Silva ajuizou a presente Ação
de Repetição de Indébito, em face do ABN AMRO Arrendamento Mercantil S/A,
objetivando a revisão do contrato de financiamento, celebrado em 24 (vinte e quatro)
prestações mensais, no valor de R$  464,36  (quatrocentos e sessenta e quatro reais e
trinta e seis centavos), para aquisição de um veículo da marca Volkswagen, modelo
Gol I, ano 96/97, sob o argumento de existência de cobrança indevida, caracterizada
pela exigência das tarifas de assinatura de contrato e de emissão de carnê, as quais
devem ser restituídas em dobro.

O Magistrado  a  quo julgou procedente  a  pretensão
exordial, fls. 55/58, condenando a instituição financeira ao pagamento em dobro dos
valores cobrados indevidamente, correspondentes às tarifas de assinatura de contrato
e de emissão de carnê, no total de R$ 3.920,64 (três mil, novecentos e vinte reais e
sessenta e quatro centavos), acrescidos de juros de mora de 1% e correção monetária
pela TR.

O Santander Leasing S/A efetuou depósito em favor
do promovente, no importe de R$ 10.381,42 (dez mil, trezentos e oitenta e um reais e
quarenta e dois centavos), fl. 62.
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Trânsito em julgado da sentença, fl. 62/V.

A  parte  autora  propôs  Execução,  fls.  63/64,  em
desfavor da promovida, requerendo o pagamento da quantia de R$ 29.254,76 (vinte e
nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos) e anexou
cálculo à fl. 65.

Alvarás expedidos nos importes de R$ 9.343,27 (nove
mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos) e R$ 1.038,14 (um mil e
trinta e oito reais e quatorze centavos).

Instado a se manifestar, o Banco Santander S/A, fls.
69/72, requereu a  juntada da guia  de depósito judicial  referente ao  cumprimento
integral da sentença e pugnou pela extinção do processo.

Ato contínuo, o Magistrado determinou a citação do
executado para pagar ao exequente a quantia de R$ 18.873,34 (dezoito mil, oitocentos
e setenta e três reais e trinta e quatro centavos) e/ou querendo apresentar embargos
no prazo legal, sob pena de revelia e confissão.

Devidamente  citada,  a  instituição  financeira  não
ofertou embargos à execução, consoante certidão de fl. 75.

Decidindo a execução, fls. 78/80, o Juiz julgou extinto
o feito executório, consignando os seguintes termos:

ISTO POSTO, torno sem efeito o último parágrafo
do despacho de f. 66, e por tudo mais que dos autos
consta,  com base  nos  arts.  794,  I,  do  CPC,  julgo e
declaro  por  sentença  para  que  produza  os  seus
jurídicos e legais efeitos extinta a execução levada a
efeito neste processo.
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Sem  custas  e  honorários  advocatícios  porque  o
executado  efetuou  o  depósito  do  valor  da
condenação voluntariamente antes da execução.

Irresignado com o teor do édito judicial, o exequente
interpôs  APELAÇÃO,  fls. 83/87, aduzindo, em síntese,  a existência de planilha de
cálculo, a  qual  foi  retirada diretamente do site do Tribunal  de Justiça do Distrito
Federal, contendo todos os dados necessários para atualização do débito. Outrossim,
assevera  que  o  apelado  cumpriu  apenas  parte  do  valor  executado.  Por  outro
quadrante, argumenta que a aplicação da multa constante no art. 475-J, do Código de
Processo Civil é medida que se impõe, haja vista o depósito ter sido realizado de
forma  parcial  e  somente  na  data  de  26/12/2012.  Por  derradeiro,  pugna  pelo
provimento do apelo e continuidade do trâmite executório.

Contrarrazões  ofertadas  pela  apelada,  fls.  98/111,
alegando  inexistência  de  irregularidades  no  instrumento  contratual,  bem  como
ausência  dos  pressupostos  autorizadores  para  a  revisão  do  contrato,  além  da
impossibilidade  de  repetição  de  indébito.  Ao  final,  postula  pela  manutenção  da
sentença hostilizada.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, § 1º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO. 

DECIDO

Após  essa  digressão  fática  do  caderno  processual,
cumpre analisar o recurso apelatório.
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Do acervo probatório encartado aos autos, denota-se
que o Magistrado singular extinguiu automaticamente a presente execução em face
de reconhecer como irregular a memória de cálculo apresentada pelo exequente às
fls. 63/65,  porquanto, no seu entender, a parte descumpriu  o teor do art. 475-B, do
Código  de  Processo  Civil,  razão  pela  qual  o  valor  depositado  pelo  executado  é
devido e justo.

Ora,  no caso em tela,  com a devida  venia,  entendo
que a demanda não possui elementos probatórios suficientes para um julgamento
justo.  Então,  caberia  ao Juiz,  com fundamento  no  art.  475-B,  §  3º,  do  Código  de
Processo Civil,  determinar a realização de provas necessárias para a instrução do
feito, viabilizando, assim, que o conjunto probatório permitisse um julgamento com
maior equidade e expressasse a verdade real. Eis o dispositivo legal supracitado:

Art.  475-B.  Quando  a  determinação  do  valor  da
condenação depender apenas de cálculo aritmético, o
credor  requererá  o  cumprimento  da  sentença,  na
forma do art.  475-J  desta  Lei,  instruindo o  pedido
com a memória discriminada e atualizada do cálculo.
(...)

§  3o Poderá  o  juiz  valer-se  do  contador  do  juízo,
quando  a  memória  apresentada  pelo  credor
aparentemente  exceder  os  limites  da  decisão
exeqüenda  e,  ainda,  nos  casos  de  assistência
judiciária.

A  prova  técnico-contábil  realizada  pelo  contador
judicial  é  imprescindível  para o deslinde do caso sob exame,  pois  através  dela  o
julgador terá elementos suficientes para emitir um julgamento justo. 

Logo, segundo a orientação da jurisprudência pátria,
em  situações  desse  jaz,  o  Juiz  invés  de  extinguir,  de  logo,  a  execução,  deve
determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de se verificar eventual
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saldo devedor, ainda mais quando o exequente é beneficiário da Justiça Gratuita e o
executado  intimado  para  apresentar  embargos,  não  ofertou  resposta,  consoante
certidão de fl. 75.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  Impugnação  ao
cumprimento  de  sentença.  Ação  indenização  que
deve ser efetivado levando em consideração o valor
do salário-mínimo vigente à época do evento danoso,
conforme  fixado  no  acórdão  exequendo.  Decisão
agravada que não observou os parâmetros fixados no
acórdão,  violando  a  coisa  julgada.  Excesso  de
execução  reconhecido.    Extinção  da  execução.  
Impossibilidade.  Necessidade  de  realizar  novo
cálculo,  a  fim  de  verificar  eventual  existência  de
saldo devedor. Honorários advocatícios. Cabimento
na  fase  de  cumprimento  de  sentença  e  na
impugnação, desde que esta seja julgada parcial ou
totalmente procedente. Custas processuais na fase de
cumprimento  de  sentença  e  na  impugnação  não
devidas,  em virtude da  ausência de previsão legal.
Recurso  conhecido  e  parcialmente  provido.  (TJPR;
Ag Instr 1196692-2; Terra Boa; Nona Câmara Cível;
Rel.  Des.  Francisco  Luiz  Macedo  Júnior;  DJPR
22/08/2014; Pág. 232) - destaquei.

E,

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  AÇÃO  DE
ADIMPLEMENTO  CONTRATUAL  -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE
REJEITOU  A  IMPUGNAÇÃO  DA  EMPRESA  DE
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TELEFONIA - NECESSIDADE DE GARANTIA DO
JUÍZO  DE  FORMA  PRÉVIA  E  INTEGRAL,
MEDIANTE  PENHORA  OU  DEPÓSITO
VOLUNTÁRIO,  COMO  PRESSUPOSTO  DE
PROCESSAMENTO  DA  IMPUGNAÇÃO  -
DECISUM  AGRAVADO  BASEADO  EM
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DESTA  CORTE
ESTADUAL  E  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA  -  PECULIARIDADES  DO  CASO
CONCRETO  -  CÁLCULO  DA  CREDORA  QUE
INDICA QUANTIA EXORBITANTE, DECORRENTE
DE UM ÚNICO CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA -  FLAGRANTE DESRESPEITO  AOS
LIMITES  DA  DECISÃO  EXEQUENDA
VIABILIDADE  DE  ANÁLISE  EX  OFFICIO  -
POSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO  DISPOSTO
NO  ART.  475-B,  §  3º,  DO  CPC  -  NULIDADE  DA
ETAPA  DO  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA
DESDE  A  DECISÃO  QUE  INTIMOU  A
EXECUTADA PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO
- ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO
PARA ELABORAÇÃO  DE  NOVOS  CÁLCULOS  E
PROSSEGUIMENTO  DA  EXECUÇÃO.  RECURSO
PREJUDICADO.  O  prazo  para  oferecimento  de
impugnação ao cumprimento de sentença tem início
após  a  penhora  ou  o  depósito  voluntário  do
montante  devido,  por  exemplo.  Nesse  sentido,  há
que  se  reconhecer  a  garantia  do  juízo,  de  forma
prévia e integral, como inarredável à admissibilidade
da peça impugnatória. No entanto, ao formular seus
cálculos,  o  credor deverá pautar-se nos limites das
decisões  transitadas  em  julgado,  podendo  o
Magistrado valer-se da contadoria do juízo quando
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aqueles parâmetros aparentarem ter sido excedidos.
Diante  das  peculiaridades  do  caso  concreto,  que
apontam  a  violação  aos  limites  do  título  judicial
exequendo, bem como da grande divergência entre
os  valores  comumente  devidos  em  situações
semelhantes  e  o  montante  executado,  mostra-se
prudente o encaminhamento do feito à contadoria
do  juízo,  para  que  se  proceda  à  verificação  do
quantum exigido no requerimento de cumprimento
de  sentença.  (TJ-SC  -  AG:  20130591044  SC
2013.059104-4  (Acórdão),  Relator:  Robson  Luz
Varella,  Data  de  Julgamento:  09/06/2014,  Segunda
Câmara de Direito Comercial Julgado) - destaquei.

De outra banda, apesar do Magistrado noticiar que o
exequente  concordou com o montante adimplido pelo executado, entendo que tal
assertiva não merece prosperar, pois muito embora o apelante requeira a liberação do
valor  depositado,  por  meio  de  alvará,  o  mesmo  também alega,  fls.  63/64,  que  a
instituição financeira não cumpriu integralmente a execução e postula pela penhora
online  da importância  complementar,  no  valor  de R$ 29.254,76 (vinte  e  nove mil,
duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

Dessa  forma,  in  casu,  com  todo  o  respeito  ao
Magistrado prolator  da sentença,  por tratar-se de um assunto complexo,  no qual
envolve o tipo de cálculo utilizado,  entendo que um julgamento justo passa pela
realização da mencionada perícia  contábil,  pois  ela  pode esclarecer  se  há ou não
saldo devedor a ser apurado. 

Nessa ordem de ideias, vislumbro a necessidade de
anulação da sentença e, por consequência, a remessa dos autos ao Juízo de origem, a
fim de ser  determinada a realização de perícia contábil,  para fins de verificação de
existência ou não de saldo devedor.
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Ante  o  exposto, DOU  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à unidade
de origem, para fins de realização de perícia contábil.

P. I.

João Pessoa, 1º de setembro de 2014.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
   Desembargador

                       Relator
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