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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000262-32.2016.815.0151 – 1ª Vara de Conceição
RELATOR : João  Batista  Barbosa,  Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo

Henriques de Sá e Benevides
APELANTE : Município de Conceição
ADVOGADO: Joaquim Lopes Vieira

APELADO : Karla Sayonara Gomes Rodrigues
ADVOGADO: Cícero José da Silva

APELAÇÃO  CÍVEL  —  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  —
IMPROCEDÊNCIA  —  ALEGAÇÃO  DE  EXCESSO  NA
EXECUÇÃO  –  NÃO  VERIFICAÇÃO  –  CÁLCULOS
ELABORADOS  PELA  CONTADORIA  JUDICIAL  –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA — DESPROVIMENTO.

— Embora o apelante afirme existir excesso de execução nos cálculos
exequendos, em nenhum momento, aponta quais valores deveriam ser
subtraídos para afastar o suposto excesso.

— Para que se acolhesse a pretensão recursal, seria necessário que o
recorrente  apontasse  onde  está  o  erro  alegado  e  qual  seria  o
verdadeiro valor a ser computado para fins de execução do débito.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados.

AC OR DA M  os integrantes da 3ª Câmara Cível, por unanimidade,
em conhecer do recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, para negar
provimento, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Conceição
contra a r. sentença (fls. 26/28) que julgou improcedente os embargos à execução interpostos
pelo recorrente.
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Na oportunidade, entendeu o magistrado “a quo” que: “encontra-se
a presente execução pautada nos exatos critérios estabelecidos na fase de conhecimento, não
havendo que se falar em excesso de execução.” 

Irresignado, o Município de Conceição interpôs recurso de apelação
(fls. 35/37), pedindo a reforma  in totum  do julgado dos embargos,  aduzindo, em apertada
síntese, que discorda veementemente do valor atribuído ao débito. Pois verifica-se claramente
a existência de Excesso de Execução, uma vez que o credor pleiteia quantia superior à do
título,  isto é, se fosse considerada a verdadeira execução da r.  sentença prolatada na ação
principal,  além de afirmar que a execução está revestida de juros exorbitantes e encargos
superiores ao estatuído em lei.

Contrarrazões às fls. 42/45.

Instada a  se pronunciar,  a  douta Procuradoria de Justiça opinou no
sentido  do  prosseguimento  do  recurso,  sem  manifestação  de  mérito,  porquanto  ausente
interesse que recomende sua intervenção. (fls. 57/58)

É o relatório.

VOTO.

A controvérsia tem início em razão do petitório apresentado nos autos
da Ação de Cobrança, em que a apelada deu início ao cumprimento de sentença.

O embargante,  ora apelante,  interpôs  os  presentes  embargos  sob a
alegação  de  haver  excesso  na  execução,  eis  que  os  cálculos  não  foram  feitos  da  forma
determinada na sentença.

A sentença vergastada, por sua vez, julgou improcedente os embargos
por entender  inexistente  o excesso,  uma vez que a  execução apresentada foi  pautada  nos
exatos  critérios  estabelecidos  na  fase  de  conhecimento,  conforme  atestou  a  Contadoria
Judicial (fl. 06).

Pois bem. Em que pese a argumentação expendida pelo Município
apelante a sentença “a quo” não merece reforma.

Embora o apelante  afirme existir  excesso de execução nos cálculos
exequendos, em nenhum momento, aponta quais valores deveriam ser subtraídos para afastar
o  suposto  excesso.  Para  que  se  acolhesse  a  pretensão  recursal,  seria  necessário  que  o
recorrente apontasse onde está o erro alegado e qual seria o verdadeiro valor a ser computado
para fins de execução do débito.

Não  bastasse  isso,  a  sentença,  conforme  ressaltado  alhures,  tomou
como base os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.  Como é cediço,  os cálculos
apresentados pela contadoria  judicial,  representada pelos peritos que ali  desenvolvem suas
atividades, gozam de presunção de veracidade. 
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Vejamos entendimento deste Egrégio Tribunal: 

RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR.
Título  executivo  judicial  líquido  certo  e  exigível.  Excesso  de  execução.
Cálculos apresentados pelo contador de juízo. Presunção de  veracidade.
Homologação.  Procedência  parcial  dos  embargos.  Inconformismo.
Desprovimento. Apurando-se que o cálculo elaborado pela contadoria do
juízo  respeitou  o  que  restou  decidido  no  acórdão,  não  há  razão  para
reformar  a  decisão  que o homologa.  (TJPB;  ROf-AC 033.2007.003685-
1/001;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho;  DJPB
09/04/2010; Pág. 8) 

Contudo, o que se percebe,  in casu,  é que o insurgente não trouxe
nenhuma  prova  que  demonstrasse  o  excesso  alegado,  tendo  se  limitado  a  fazer  uma
impugnação genérica, desprovida de qualquer fundamento ou valor probante.

Diante de todas as considerações expendidas, NEGO PROVIMENTO
à apelação.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides (Presidente). Participaram do julgamento, ainda, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa
(Juiz convocado, com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá
e Benevides (Relator), o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz convocado para
substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes) e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de
Almeida (Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Rodrigo Marques da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado).

João Pessoa, 03 de abril de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz convocado/Relator
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