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SÚPLICA  REGIMENTAL  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  DIVERGÊNCIA  NO
QUANTUM DEBEATUR. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO
DE PERÍCIA JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
VERDADE  REAL.  CAUSA  NÃO  MADURA  PARA
JULGAMENTO EM 2º GRAU. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
DE  FORMA  MONOCRÁTICA.  MANUTENÇÃO  DO
JULGADO  POR  SEUS  PRÓPRIOS  TERMOS.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

- Verificado que a causa não se encontra madura para julgamento
em 2º  grau,  necessitando,  pois,  de  instrução  probatória  (perícia
contábil judicial), inviável o julgamento diretamente por esta Corte,
motivo pelo qual a nulidade da sentença é medida que se impõe. 

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de  Agravo Interno  interposto pela  Energisa  Paraíba Distribuidora de
Energia  S/A. em face  de decisão  monocrática  desta  relatoria,  que  ANULOU a  sentença  para
determinar ao juízo de primeiro grau a realização de nova perícia contábil,  desta feita judicial,
diante  da persistência  de divergência entre  as contas  apresentadas pelos profissionais  indicados
pelas partes – fls. 277/278 verso. 

Em  suas  razões  (fls.  280/286),  a  concessionária  sustenta  a  desnecessidade  de
realização de novos cálculos, por compreender que o montante perseguido se baseia exclusivamente
em instrumento de confissão de dívida, que dispensa a demonstração de sua origem. 

Também argumenta ser o juiz o destinatário da prova,  bem como que os valores
trazidos tomou por base o total confessado acrescidos, apenas, de atualização legal. 
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Com base no exposto,  requer  o provimento  do recurso,  para  que  seja  mantida  a
sentença de 1º grau que rejeitou os embargos à execução aviados pelo apelante, ora agravado.

Apesar  de  devidamente  intimada  (fls.  288),  a  parte  contrária  não  apresentou
contrarrazões (certidão às fls. 290).

É o breve relatório.

VOTO.

Reanalisando  os  autos  por  força  do  recurso  regimental,  compreendo  não  assistir
razão à agravante. Explico.

A prestadora de serviços públicos fundamenta seu inconformismo na alegação de que
seria desnecessária a realização de novos cálculos por compreender que o montante perseguido se
baseia exclusivamente em instrumento de confissão de dívida, que dispensa a demonstração de sua
origem. 

Todavia,  a  decisão  ora  combatida  em  nenhum  momento  consignou  tal  fato
(necessidade  de  nova perícia  em razão da  natureza  da  dívida  -  “confissão”)  para  alicerçar  sua
conclusão.

Com efeito, o verdadeiro motivo pelo qual esta relatoria entendeu indispensável o
recálculo do importe executado se deu pelo fato de entender ser mais prudente e razoável, diante de
uma  divergência  entre  cálculos  produzidos  de  forma  privada  pelas  partes  contrapostas,  que  a
contadoria judicial intervenha no feito, com vistas a uma opinião neutra à solução do imbróglio. 

Ademais, tal determinação, ao contrário do suscitado pela agravante, não desprestigia
o  juiz  como  destinatário  da  prova,  mas  sim  o  reforça,  na  medida  em  que  fornece  maior
embasamento à solução meritória.

Dessa forma, entendo por ratificar o decisório combatido, oportunidade em que o
transcrevo, na íntegra:

DAS PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E FALTA DE INTERESSE
DE AGIR

No  que  se  refere  à  litispendência,  para  o  seu  reconhecimento  é
imprescindível a demonstração da tríplice identidade (partes, causa de
pedir e pedido). Entretanto, in casu, não restou comprovado o fenômeno
jurídico.

Ato contínuo, na medida em que se refuta a tese da litispendência, resta,
por evidente, o interesse de agir. 

Ademais, o Brasil não adotou o contencioso administrativo, podendo a
parte demandar sem a necessária passagem pela via administrativa. 

Dessa forma, rejeito as preliminares suscitadas.
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MÉRITO

Visualizo, de pronto, a necessidade de realização de uma nova perícia,
pela contadoria judicial,  a fim de,  definitivamente,  dirimir as dúvidas
objetivas sobre o quantum devido. 

A conclusão suprarreferida se mostra patente ao verificar que mesmo
após  perícia  privada  as  duas  partes  continuam  a  divergir  sobre  o
montante a ser pago, motivo pelo qual seria mais prudente e razoável
uma inspeção de maior neutralidade, a fim de prestigiar a verdade real,
motivo pelo qual a nulidade da sentença é medida que se impõe. 

Assim,  como  a  causa  não  se  encontra  madura  para  julgamento,
necessitando,  pois,  de  instrução  probatória,  inviável  o  julgamento
diretamente por esta Corte,  devendo os autos retornarem ao primeiro
grau.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  SFH.  PERÍCIA.
INCONSISTÊNCIAS. I - Constatadas inconsistências entre as conclusões
a que chegou o perito e os cálculos contidos no próprio laudo pericial,
impõe-se  a  anulação  da  sentença  que  se  baseou  exclusivamente  nas
manifestações do perito. II.  Indispensável se mostra sejam elaborados
outros  cálculos,  em  continuidade  à  primeira  ou  em  nova  perícia,
corrigindo-se  equívocos  constatados.  III.  Recurso  de  apelação
parcialmente provido. Sentença anulada. 
(Apelação Cível nº 2002.51.01.011083-0/RJ, 8ª Turma Especializada do
TRF da 2ª Região, Rel. Fátima Maria Novelino Sequeira. j. 11.07.2012,
unânime, e-DJF2R 17.07.2012).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES - EMBARGOS À
EXECUÇÃO  DE  SENTENÇA  -  EXECUÇÃO  DOS  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS -  BASE DE CÁLCULO DA CONDENAÇÃO -  NÃO
CORRESPONDÊNCIA  COM  O  DECIDIDO  NA  SENTENÇA
EXEQUENDA  -  ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA  PROFERIDA  NOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM
PARA  PROLAÇÃO  DE  NOVA  SENTENÇA  APÓS  APURAÇÃO  DO
VALOR  DA  EFETIVA  CONDENAÇÃO.  1.  Imposição  da  verba
sucumbencial  em  desfavor  da  União  Federal,  em  sede  de  ação  de
conhecimento  proposta  com  o  fito  de  a  empresa  autora  obter  a
declaração  do  direito  de  atualizar  as  expressões  monetárias  de  suas
demonstrações financeiras, mediante o emprego do índice de preços ao
consumidor  (variação  registrada  em  1990),  bem  como  do  direito  de
recolher  os  tributos  federais  não  indexados  pela  Taxa  Referencial,
condenando-se  a  União  Federal  a  aceitar  o  pagamento  dos  tributos
dessa forma e na repetição de quantias pagas. 2. Sentença de parcial
procedência. Recursos interpostos por ambas as partes. Pela c. Terceira
Turma foi proferido acórdão, transitado em julgado, no sentido de negar
provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal. Honorários
advocatícios  fixados  em  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  da
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condenação,  a  favor  do  contribuinte.  3.  Iniciada  a  execução  dos
honorários advocatícios pelos patronos da empresa autora. Embargos à
execução opostos pela União Federal. Pelo juízo a quo foi determinada
a liquidação do julgado nos moldes do artigo 604, §§ 1º e 2º, do CPC,
com a realização de perícia contábil.  Sentença de improcedência dos
embargos à execução. Valor a ser executado fixado em R$ 6.706.599,97
(seis milhões, setecentos e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e
noventa e  sete  centavos,  apurado em janeiro de  2004.  4.  Recurso  de
apelação  da  União  Federal.  Recurso  adesivo  pelos  exequentes.  A  e.
Terceira Turma, por maioria,  deu provimento à apelação e à remessa
oficial e julgou prejudicado o recurso adesivo. Voto vencido decidiu pelo
não provimento à apelação e à remessa oficial e ao recurso adesivo dos
exequentes.  5.  Embargos infringentes opostos pelos  exequentes com o
objetivo  de  fazer  prevalecer  o  voto  vencido.  6.  Há  de  prevalecer  o
entendimento  contido  no  voto  vencedor.  A  declaração  obtida  pela
empresa contribuinte, na sentença exequenda, impôs à Ré obrigação de
não  fazer  e  de  preceito  condenatório,  consistentes  na  devolução  dos
valores  efetivamente  pagos.  Os  valores  do  tributo  não  pagos,  e  que,
portanto, não serão restituídos, não podem ser considerados, para fins
de composição da base de cálculo dos honorários advocatícios. Assim,
também,  de  rigor  a  exclusão da  base  de  cálculo  dos  honorários  dos
valores relativos aos depósitos judiciais efetivados pela empresa, por não
ter havido desembolso, e, portanto, não terem saído da esfera jurídica
patrimonial  do  contribuinte.  7.  Para  fins  de  composição  da  base  de
cálculo  da  condenação  há  de  se  considerar  tão  somente  o  preceito
condenatório contido do título exequendo. 8. O procedimento adotado
pelo juízo de origem não observou os critérios fixados no título executivo
judicial transitado em julgado. 9. Conhecimento parcial dos embargos
infringentes.  Na  parte  conhecida,  improvidos.  Reconhecimento  da
nulidade da sentença proferida nos embargos à execução e devolução
dos autos à origem para apuração do efetivo valor da condenação e dos
honorários  advocatícios  dela  decorrentes,  nos  termos  delineados  no
título executivo judicial. 
(Embargos Infringentes nº 0011511-09.2000.4.03.6100, 2ª Seção do TRF
da 3ª Região, Rel. André Nabarrete. j. 02.09.2014, DE 11.09.2014).

Com base no exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter a
decisão monocrática que anulou a sentença de primeiro grau, haja vista a necessidade de dilação
probatória (perícia contábil judicial).

É como voto.

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

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  Dr.  Herbert  Targino,
Procurador de Justiça.
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 Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto”
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de 2018.

 
Des. José Ricardo Porto

RELATOR

J/11R06
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