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Acórdão
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000261-47.2016.815.0151 – Conceição 
RELATORA : Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
APELANTE : Município de Conceição
ADVOGADO: Joaquim Lopes Vieira (OAB/PB 7539)
APELADO : Maria do Carmo dos Santos
ADVOGADO: Cícero José da Silva (OAB/PB 5919)

APELAÇÃO.  EMBARGOS À EXECUÇÃO.  DIVERGÊNCIA
DE  CÁLCULOS.  EXCESSO.  REMESSA DOS  AUTOS  À
CONTADORIA  JUDICIAL.  HOMOLOGAÇÃO.  VALOR
ACOLHIDO  POR  SENTENÇA.  ISENÇÃO.  PRESUNÇÃO
DE  VERACIDADE. INTIMAÇÃO  DAS  PARTES  PARA
FALAR SOBRE OS CÁLCULOS. APONTADA AUSÊNCIA.
FRAGILIDADE.  INTIMAÇÃO  REALIZADA.  EXISTÊNCIA
DE  MANIFESTAÇÃO  DA  PARTE.  CARÊNCIA  DE
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA.  SENTENÇA ESCORREITA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

Uma vez verificada a diferença em os valores declinados
pelo contador judicial e os apresentados pelo exequente e
executado,  deve  prevalece  as  conclusões  da  contadoria
judicial, dada a presunção de veracidade.

É se se repelir  a assertiva de ausência de intimação das
partes  para  se  pronunciarem  a  respeito  dos  cálculos  da
contadoria, a vista de constar nítida intimação, inclusive com
manifestação do exequente e executado.

A despeito  de  discordar  os  valores  conclusivos  da
contadoria, a edilidade limitou-se peticionar sem apresentar
impugnação específica, ou mesmo de qual seria o montante
devido. Sentença mantida por seus fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO
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Trata-se de Apelação Cível (fls. 35/37) interposta pelo Município
de Conceição buscando reformar a sentença (fls.  26/28) proferida pelo Juízo
de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição que, nos autos dos Embargos
à Execução aviados pelo apelante em face de Paulo Alves de Sousa, julgou-
os improcedentes por não reconhecer excesso de execução,  além de haver
homologado os cálculos da contadoria judicial.

Em  razões  recursais,  o  apelante  sustentou,  em  síntese:  a)
existência de excesso de execução; b)  não foi intimado acerca dos cálculos
que apontaram o aduzido excedente; c) os autos deixaram de ser remetidos à
Contadoria Judicial, que confeccionariam cálculos com isenção necessária.

Contrarrazões  pelo  desprovimento  do  recurso,  para  manter  a
sentença dada a sua imperfeição, fls. 12/17.

Parecer  do Ministério Público  sem manifestação meritória,  com
base da Recomendação Conjunta 001/2012 da PGJ e CGMP e Recomendação
nº 34/2016 do CNMP, fls. 56/57.

VOTO

1. Ao sentenciar nos autos dos Embargos à Execução, o julgador
homologou  os  cálculos  apresentados  pela  contadoria  e,  discordando  do
decisum, o Município de Conceição apelou.

Na espécie, desde muito a discussão gira em torno do alegado
excesso  de  execução,  hipótese  existente  se  a  parte  exequente  deixar  de
observar o regramento imposto no art. 917, § 2º do CPC.

A presente  execução  é originária  de título executivo judicial,  por
isso a obrigação deve guardar estrita consonância com a decisão, para não se
extrapolar  os  limites  da  coisa  julgada,  pois  abarcada  pelo  manto  da
imutabilidade.

Dos autos se constata que  dada a  divergência dos valores  em
liquidação declinados pelas partes, os autos foram encaminhados à Contadoria
Judicial,  que  apresentou  cálculos  apontando  o  débito  no  importe  de  R$
13.118,77, fls. 16.

Exatamente pela presunção de veracidade que goza o cálculo da
contadoria  e  de  ter  sido  infirmado  no  curso  do  processo  legal,  foi  que  as
conclusões da Contadoria Judicial prevalePceram.

Assim, como uma das assertivas recursais é que os autos  não
foram remetidos à Contadoria do Juízo, e tendo restado provada a adoção de
tal medida, não há razão para acolher tal sublevação.
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2. Por outro lado, igualmente se repele a assertiva de ausência de
intimação  das  partes  para  se  pronunciarem  a  respeito  dos  cálculos  do
contador,  a  vista  de  constar  nítida  intimação  às  partes,  inclusive  com
manifestação do exequente e do executado.

3. O recorrente aduziu também não ter o magistrado esgotado os
“meios suasórios” para o deslinde do feito.

Diversamente  dessa  afirmação,  verifico  que,  para  escorreita
aplicação  da  norma,  o  magistrado  prudentemente  remeteu  os  autos  ao
Contador Judicial, de modo que, com base na prova técnica é que chegou ao
escorreito convencimento, imune de dúvidas nos cálculos.

4. Por fim, a despeito de discordar  dos valores da Contadoria,  o
apelante  não apresentou planilha  a fim de  contraditar os valores conclusivos,
mostrando em que consistia a eiva da planilha do contador.

Veja-se que a petição apresentada, de forma genérica, apenas
requereu  a  realização  de  novos  cálculos  (pela  mesma  contadoria),
simplesmente em razão da diferença existente, sem declinar nenhum valor que
entendia correto.

Portanto,  como  o  apelante  descurou-se  de  impugnar
especificamente o excesso de execução, pois assim o fez de forma aleatória,
mostra-se descabida mais essa insurreição recursal. 

Ademais,  a  sentença  se  encontra  hígida,  pois  presentes  os
requisitos do art. 489 do CPC.

Ante  o  exposto,  nego  provimento  ao  apelo interposto  pelo
Município  de  Conceição  para  manter  a  sentença  por  seus  próprios
fundamentos.

Considerando que os honorários advocatícios fixados em primeiro
foi no percentual de 10% sobre o valor da execução,  nos termos do art. 85,
§11, do CPC1,  majoro-os em  5%, conquanto a atuação recursal do recorrido
consistiu apenas na apresentação de contrarrazões.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.

1Art. 85.  A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 
[...]
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no
cômputo  geral  da  fixação  de  honorários  devidos  ao  advogado  do  vencedor,  ultrapassar  os  respectivos  limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. 
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Presente  à  sessão  a Exmª.  Drª.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 03 de
abril de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/4

4


