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APELAÇÃO  CÍVEL  – AÇÃO  BUSCA  E  APREENSÃO
CONVERTIDA  EM  DEPÓSITO  –  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA – CÁLCULOS  DA  CONTADORIA
JUDICIAL – COBRANÇA DE ENCARGOS INDEVIDOS –
DESCONSTITUIÇÃO DA MORA – APELAÇÃO DO AUTOR
–  ALEGADA  INCORREÇÃO  DOS  CÁLCULOS  DA
CONTADORIA DO JUÍZO – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO  AOS  CÁLCULOS  DURANTE  A
INSTRUÇÃO  PROCESSUAL,  APESAR  DE  INTIMADO
PARA  MANIFESTAR-SE ANTES  DA  PROLAÇÃO  DA
SENTENÇA  –  PRECLUSÃO  TEMPORAL  –
IMPOSSIBILIDADE  DE  ABRIR  DISCUSSÃO  SOBRE
TEMAS  NÃO  DEDUZIDOS  PERANTE  O  JUÍZO  DE
ORIGEM  –  INDEVIDA  INOVAÇÃO  RECURSAL  –  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.

“Na  hipótese,  se  a  parte  considerava  incorreto  o  índice
determinado  pelo  perito  no  laudo  técnico,  deveria  ter
impugnado sua indicação na primeira oportunidade que teve
para falar  nos autos,  o que,  como afirmado pelo Tribunal
local,  deixou  de  fazer  por  duas  vezes,  operando-se  a
preclusão”. (STJ,  REsp  1371431/RJ,  Rel.  Ministro
RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,
julgado em 25/06/2013, DJe 08/08/2013)

Se o recorrente considerava incorreto o critério  empregado
pela Contadoria Judicial para o cálculo dos juros, deveria ter
impugnado  o laudo apresentado no momento  em que foi
intimado para se pronunciar nos autos. No entanto, como
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não o fez, operou-se a preclusão, impedindo a rediscussão
do  tema,  mormente  porque  nenhum  dos  argumentos
aventados nas razões do apelo foram deduzidos perante o
Juiz primevo, por conseguinte, o julgador não teceu nenhum
pronunciamento sobre a questão. Assim, querer, agora, abrir
debate sobre  a  matéria constitui nítida inovação recursal –
procedimento vedado no ordenamento jurídico pátrio. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NÃO CONHEÇO DO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Sistema S/A,
irresignado com a sentença (fls. 222/225) prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª
Vara  Cível  da Comarca de João Pessoa que, nos autos da Ação de Busca e
Apreensão – convertida em Ação de Depósito – ajuizada pelo apelante em face
da EGD  –  Empresa  Geral  de  Distribuição  e  José Carlos  Teixeira  de
Carvalho, julgou improcedente o pleito exordial, nos seguintes termos:

[…]
Instadas  as  partes  a  se  pronunciarem  sobre  o  laudo

pericial,  estas  deixaram  o  prazo  concedido  transcorrer  in
albis,  de  sorte  a  tornar  incontroversa  a  conclusão  da
Contadoria Judicial, ratificando a tese da defesa.

 Na esteira da jurisprudência do Tribunal de Justiça do
Rio  Grande  do  Sul  e  dos  Tribunais  Superiores,  embora
incabível  a revisão do contrato celebrado entre as partes,
em sede  de  Ação  de  Busca  e  Apreensão  convertida  em
Ação  de  Depósito,  a  exigência  de  encargos  ilegais  e/ou
abusivos afasta a mora.

[…]
Nesse  diapasão,  verificada  a  cobrança  de  valores

abusivos, há de se afastar a mora que é pressuposto para a
ação de busca e apreensão. À colação:

[…]
Neste palmilhar, afastada a mora, há de se reconhecer a

improcedência da pretensão autoral da instituição financeira
autora.

ISTO  POSTO  e  mais  que  dos  autos  consta,  JULGO
IMPROCEDENTE O PEDIDO exordial,  a teor do art.  487,
inc. I, do CPC.

[…]

Nas razões do recurso (fls. 249/258), o autor/apelante alegou, em
suma, que:

1) “não há qualquer abusividade na cobrança dos encargos do
contrato,  devendo  ser  constituída  a  mora  e  portanto  preenchidos  os
pressupostos da Ação de Depósito” - fl. 253;
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2) “não procede a afirmação da Contadoria Judicial de que não foi
possível  identificar  quais  os  índices  de  correção  monetária  que  realmente
foram aplicados, até porque tais índices são diária e regiamente divulgados
pelo Banco Central do Brasil” - fl. 255;

3) “a Contadoria Judicial elaborou um cálculo de juro comercial,
em que cada mês tem 30 dias e o ano o total de 360 dias, enquanto o mercado
financeiro e as instituições que o compõem consideram o efetivo número  de
dias de cada mês (31, 30, 29 ou 28) e o total de dias do ano (365 ou 366),
tendo por base, no caso específico, uma taxa de juros de 0,500% ao mês para
cada 30 dias. […] Esses diferentes critérios de cálculos de juros – 365 dias/ano
de efetiva utilização dos recursos por parte do Banco e 360 dias por parte da
Contadoria Judicial – foi o que levou esta última a apurar uma taxa mensal de
juros  diferente  e  não  uma  eventual  capitalização  de  juros,  como  afirmado,
razão  porque  os  cálculos  acostados  às  fls.  10/11  devem  ser  tidos  como
corretos […]” - fls. 256/257;

4) “não há que se falar em ilegalidade nos encargos cobrados
pelo Banco Autor, de certo que, a contadoria elaborou o laudo sem informações
essenciais para a compreensão do cálculo realizado” - fl. 257;

5) “resta amplamente comprovado que inexiste cobrança abusiva
de  encargos,  fato  que  caracteriza  a  mora  do  Réu,  trazendo  consigo  o
pressuposto da Ação de Depósito objeto do presente recurso” - fl. 257.

Com tais considerações, pugnou pelo provimento do apelo, para
que seja retomado o regular andamento da ação.

A  parte  apelada  apresentou  contrarrazões  (fls.  264/270),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória, ante a inexistência
de interesse público no caso concreto (fls. 276/278).

VOTO

Adianto que a sentença vergastada deve ser mantida.

No  decisum recorrido,  o  Juiz  primevo  julgou  improcedente  a
pretensão autoral  com  fulcro em laudo da Contadoria Judicial  (que concluiu
haverem encargos abusivos no contrato que fundamentou a presente Ação de
Busca e Apreensão – convertida em Depósito), por entender que “verificada a
cobrança de valores abusivos, há de se afastar a mora que é pressuposto para
a ação de busca e apreensão”.

Nas  razões  do  apelo,  o  recorrente  limitou-se  a  questionar  a
correção  do  laudo  da  Contadoria  Judicial,  alegando  que  tal  documento  foi
elaborado  “sem  informações  essenciais  para  a  compreensão  do  cálculo
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realizado”,  razão pela qual, “inexiste cobrança abusiva de encargos, fato que
caracteriza a mora do Réu”.

Ocorre  que  resta  preclusa a  discussão acerca das  conclusões
apresentadas  pela  Contadoria  Judicial  no  laudo  em questão,  uma vez  que
antes da prolação da sentença vergastada, o Juiz primevo concedeu às partes
o prazo de 10 (dez) dias para se manifestarem sobre  o parecer apresentado
pela  Contadoria  do  Juízo.  Entretanto,  intimado  (fl.  220),  o  autor/apelante
quedou-se  inerte  (fl.  220v),  não  apresentando  nenhuma  impugnação  aos
referidos cálculos, operando-se a preclusão quanto a este ponto.

Neste sentido, confira-se precedente do STJ:

[…]
5. A declaração de nulidade relativa depende da iniciativa da
parte  interessada,  devendo  ser  alegada  na  primeira
oportunidade que tenha para se manifestar no processo, sob
pena de preclusão lógica e temporal. Precedentes.
6. Na hipótese, se a parte considerava incorreto o índice
determinado  pelo  perito  no  laudo técnico,  deveria  ter
impugnado sua indicação na primeira oportunidade que
teve para falar  nos autos,  o que,  como afirmado pelo
Tribunal  local,  deixou  de  fazer  por  duas  vezes,
operando-se a preclusão.
[…]
(STJ,  REsp  1371431/RJ,  Rel.  Ministro  RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013,
DJe 08/08/2013)

O entendimento desta Egrégia Corte não destoa:

-  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DO  LAUDO  PERICIAL  -
INOCORRÊNCIA  -  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  -
PRECLUSÃO  TEMPORAL  -  REJEIÇÃO.  -  "In  casu,
realizada a perícia pelo IML, o autor, apesar de intimado,
não  apresentou  impugnação  ao  laudo,  permanecendo
inconteste o posicionamento do IML de que inexiste a
alegada  invalidez  permanente."(Apelação  nº  0606008-
65.2014.8.04.0001,  1ª  Câmara  Cível  do  TJAM,  Rel.
Lafayette Carneiro Vieira Júnior. j. 23.11.2015). APELAÇÃO
CÍVEL - COBRANÇA - COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM
DEBILIDADE  PERMANENTE  -  IMPROCEDÊNCIA  -
IRRESIGNAÇÃO  -  ART.  8º,  II,  DA LEI  Nº  11.482/2007  -
GRADAÇÃO ATRAVÉS DA TABELA PREVISTA NA LEI Nº
11.945/2009 -  SÚMULA 474 DO STJ -  VALOR PAGO NA
ESFERA ADMINISTRATIVA -  ART.  932,  IV,  "A",  NCPC  -
DESPROVIMENTO. - O art. 8º, inciso II, da lei nº 11.482/07
prevê a quantia de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos
reais) para os casos de invalidez permanente. - Consoante
preceitua a Súmula nº474, do Superior Tribunal de Justiça:
"A indenização  do  seguro  DPVAT,  em  caso  de  invalidez
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parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao
grau da invalidez."
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00012810720178150000,  -  Não  possui  -,  Relator  DES.
SAULO HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES ,  j.  em 20-10-
2017) 

PROCESSUAL  CIVIL  -  Apelação  cível  -  Ação  de
desapropriação - Indenização - Preliminar - Cerceamento de
defesa -  Intimação para manifestação acerca do laudo
pericial  -  Ausência  de  manifestação  -  Preclusão -
Rejeição.  CONSTITUCIONAL E  CIVIL  -  Apelação  cível  -
Ação  de  desapropriação  -  Indenização  -  Laudo  pericial  -
Sentença  procedente  -  Condenação  ao  pagamento  com
base na apuração de técnico - Insurgência - Evidenciação
de  valor  justo  e  suficiente  -  Laudo  devidamente
fundamentado - Manutenção da sentença - Desprovimento. -
A desapropriação é o procedimento administrativo pelo qual
o poder público, mediante prévia declaração de necessidade
ou utilidade pública,  impõe ao proprietário a perda de um
bem,  substituindo-o  em  seu  patrimônio  por  justa
indenização. - Por valor justo para indenização na ação de
desapropriação,  compreende-se  o  "quantum"  indenizatório
alcançado mediante a feitura de perícia regular e minuciosa,
com critérios bem definidos, onde se apura com correção e
justeza o valor do bem. - "... O valor da opinião do perito,
que  em  outros  tipos  de  ações  tem  significado  maior  ou
menor, na ação expropriatória assume capital  importância,
porque versa a  respeito  de objeto  sobre  que gira  todo  o
processo  -  a  fixação  precisa  do  valor  da  causa."
(Comentários à Lei  da Desapropriação,  JOSÉ CRETELLA
JÚNIOR, 3ª ed., Forense, Rio de Janeiro, 1992, p. 348). 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00024612920128150131,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS , j. em 30-
08-2016) 

EMENTA:  APELAÇÃO.  COBRANÇA.  ARGUIÇÃO  DE
NULIDADE  DA  SENTENÇA  POR  VÍCIO  DE
FUNDAMENTAÇÃO  E  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE
LAUDO  PERICIAL.  DECURSO  IN  ALBIS  DO  PRAZO.
PRECLUSÃO. ACERVO  PROBATÓRIO  CONSIDERADO
SATISFATÓRIO  PELO  JUÍZO.  INOCORRÊNCIA  DE
NULIDADE NA SENTENÇA.  DESPROVIMENTO.  1.  Cabe
ao  juiz,  como  destinatário  final  da  prova,  a  análise  da
suficiência do acervo probatório encartado. Inteligência dos
arts. 130 do CPC/1973 e 370 do CPC/2015. 2. Há preclusão
consumativa se a parte, intimada sobre laudo pericial, deixa
transcorrer  o  prazo  sem  manifestação,  configurando
comportamento  contraditório  a  posterior  alegação  de
nulidade do julgamento por essa razão.
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(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00028371220048152001,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator  DES  ROMERO  MARCELO  DA  FONSECA
OLIVEIRA , j. em 09-08-2016) 

Ora, se o recorrente  considerava incorreto o critério  empregado
pela  Contadoria  Judicial  para  o cálculo  dos juros,  deveria  ter  impugnado  o
laudo apresentado no momento em que foi intimado para se pronunciar nos
autos. No  entanto,  como  não  o  fez,  operou-se  a  preclusão,  impedindo  a
rediscussão do tema,  mormente porque  nenhum dos argumentos aventados
nas razões do apelo foram deduzidos perante o Juiz primevo, por conseguinte,
o julgador não teceu nenhum pronunciamento sobre a questão. Assim, querer,
agora,  abrir  debate  sobre  a  matéria constitui nítida  inovação  recursal  –
procedimento vedado no ordenamento jurídico pátrio. 

Deveria o autor/apelante ter se pronunciado sobre os cálculos da
contadoria judicial no prazo fixado. Deixando de fazê-lo, operou-se a preclusão,
especialmente  a preclusão temporal,  sendo considerada como a  "perda  do
poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno”1. 

Assim,  não  se  manifestando  a  parte  no  momento  oportuno,
operada  está  a  preclusão,  impedindo  novas  discussões  sobre  a  temática
aventada em sede de recurso.

Feitas tais considerações, não conheço do apelo.

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.
Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 27 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/08

1 DIDIER JR., Fredie.  Curso de direito processual civil:  introdução ao direito processual civil, parte geral e
processo de conhecimento. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 429.
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