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APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
CÁLCULOS  FEITOS  PELA  CONTADORIA
JUDICIAL.  HOMOLOGAÇÃO. MANUTENÇÃO DO
DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Não  há  como  se  reconhecer  excesso  de
execução, quando a memória de cálculo se ajusta aos
termos  do  direito  patrimonial  reconhecido  pela
Decisão exequenda.

- “[...]  Havendo  divergência  entre  os  valores
apresentados  pelo  Contador  do  Foro  e  aqueles
encontrados  pelas  partes,  deve  ser  prestigiado  o
entendimento de que as informações da Contadoria
Judicial merecem total credibilidade, ou seja, gozam
de  fé  pública,  até  que  se  prove  em  contrário
sentido.”.  (AC  00040678620134058500  Orgão
Julgador:Terceira  Turma  Publicação:  08/01/2015,
Relator: Desembargador Federal Élio Wanderley de
Siqueira Filho.)

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER O RECURSO APELATÓRIO, nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 56.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  MUNICÍPIO  DE

CONCEIÇÃO contra Sentença de fls. 18/20 proferida pelo Juízo da 2ª Vara da
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Comarca daquele Município que, nos autos dos Embargos à Execução em face

de JOSÉ NILDO DA SILVA, os rejeitou, homologando os cálculos apresentados

pela  Contadoria  do  Juízo  (fl.  14),  no  valor  de  R$  15.264,34  (quinze  mil,

duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), vez que foram

elaborados em consonância com a legislação aplicável e com o comando da

Sentença/Acórdão.

Em suas razões, fls. 25/27, o Apelante sustenta, inicialmente, a

ausência  de  Audiência  de  Instrução  e  Julgamento  requerida  na  peça

Contestatória, visando a solução do litígio. Aduz que não foi intimado para se

manifestar  acerca  dos  cálculos  apresentados  unilateralmente  pela  parte

Embargada. Afirma que os autos não foram remetidos à Contadoria Judicial

para confecção da planilha. Ao final, pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões às fls. 32/35.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do

Recurso (fls. 50/51).

É o relatório. 

VOTO

Não assiste razão à pretensão do Recorrente.

Quanto  à  primeira  alegação,  de  ausência  de  Audiência  de

Instrução  e  Julgamento  requerida  na  peça  Contestatória,  não  merece

prosperar, uma vez que a mesma ocorreu, conforme Termo de Audiência no

processo de Conhecimento às fl. 55/56, tendo o Município Apelante refutado

qualquer possibilidade de acordo. Ademais, manifestou-se expressamente de

que não havia provas a serem produzidas.

Em relação às afirmativas do Município de que não foi intimado

para  se  manifestar  acerca  dos  cálculos  apresentados  unilateralmente  pela

parte  Embargada,  assim  como  de  que  não  foram  remetidos  à  Contadoria
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Judicial, não devem ser acolhidas. 

Consta a remessa do feito para a referida Contadoria à fl. 13 e

a apresentação da Planilha à fl. 14, apontando o montante de R$ 15.264,34

(quinze mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos). O

Embargante  foi  devidamente  intimado,  fl.  16,  manifestando-se  (fl.  17)  sem

impugnar os valores auferidos.

Assim, ao homologar os mencionados cálculos, nada mais fez

o Magistrado  a quo que chancelar a memória que melhor traduziu o direito

conferido ao Embargado pela Sentença do processo de conhecimento (título

executivo judicial).

Ademais, sendo a Contadoria detentora de fé pública, presumi-

se  a  veracidade,  juris  tantum,  de  suas  informações.  Presunção  somente

afastada mediante a apresentação de prova robusta e suficiente, não carreada

aos autos pelas partes.

Eis a jurisprudência:

PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
DECISÃO  FUNDADA  EM  INFORMAÇÕES  DA
CONTADORIA JUDICIAL.  FÉ  PÚBLICA.  PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA DO
JUÍZO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
MANUTENÇÃO. 1.  Sentença que julgou improcedentes
os  Embargos  à  Execução  opostos  pelo  Particular,
determinando  que  o  pagamento  da  quantia  executada
fosse  feito  nos  termos  dos  cálculos  elaborados  pela
Contadoria  Judicial.  2.  Os  cálculos  elaborados  pela
Contadoria,  órgão  de  auxílio  do  Juízo  e  sem qualquer
interesse na lide, usufruem da presunção de veracidade e
de  legitimidade,  devendo  prevalecer,  até  prova  em
contrário  sentido.  3.  Havendo  divergência  entre  os
valores  apresentados  pelo  Contador  do  Foro  e
aqueles  encontrados  pelas  partes,  deve  ser
prestigiado o entendimento de que as informações da
Contadoria  Judicial  merecem total  credibilidade,  ou
seja,  gozam  de  fé  pública,  até  que  se  prove  em
contrário  sentido. Precedentes.  4.  Honorários
advocatícios,  fixados pelo Juiz  'a  quo'  em R$ 1.000,00
(um  mil  reais),  que  se  revelam  razoáveis,  sobretudo
levando-se em consideração o trabalho desenvolvido na
ação  e  o  tempo  despendido  na  causa.  Apelação
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improvida.  (TRF  5ª  Região  -  Processo  AC
00040678620134058500;  Órgão  Julgador:  Terceira
Turma; Relator: Desembargador Federal Élio Wanderley
de Siqueira Filho; Publicação: 08/01/2015).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  EMBARGOS  À
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) 

Dessa  forma,  verificando-se  que  o  cálculo  elaborado  pela

Contadoria Judicial se encontra em harmonia com os parâmetros estabelecidos

no título judicial, deve ser objeto de homologação pelo julgador.

Portanto, a Sentença guerreada laborou em acerto.

Por todo exposto, DESPROVEJO O RECURSO APELATÓRIO,

mantendo a Decisão de 1º grau em todos os seus termos.

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, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora 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, 13 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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