
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2012216-77.2014.815.0000 — 16ª Vara Cível da
Capital
Relator :João  Batista  Barbosa,  Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides.

Agravante :Tim Celular S/A. 
Advogado :Cristiano Carlos Kozan.
Agravado :WHJ Representações Ltda.
Advogado :Paulo Américo Maia de Vasconcelos e Selda Celesta Ribeiro Coutinho

Maia

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO  DE
SENTENÇA –  ALEGAÇÃO DE EXCESSO –  AUSêNCIA
DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO
E DA CORRESPONDENTE MEMÓRIA DE CÁLCULO –
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  475-L,  §  2º  DO  CPC  –
MANUTENÇÃO DO DECISUM – DESPROVIMENTO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

– Mais do que simplesmente alegar que o valor executado está
errado e afirmar aquele que entende correto, deve o executado
apresentar  a  respectiva  memória  de  cálculo,  realizando
argumentação capaz de demonstrar erro do exequente.

– O agravante, desconsiderou o mandamento legal inserto no art.
475-L, § 2º do CPC, uma vez que deixou de indicar o valor que
entende correto, tampouco apresentou planilha com os cálculos
que  entende  devidos,  uma  vez  que  defendeu  ter  excesso  de
execução. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade,  em negar provimento ao
agravo de instrumento.

RELATÓRIO
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Cuida-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  pedido  de  efeito
suspensivo interposto  pela  TIM Celular S.A,  contra  decisão interlocutória  (fl.  423)
proferida  pelo  MM.  Juiz  de  Direito  da  16ª  Vara  Cível  da  Capital,  que  rejeitou  a
impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentada.

Em suas razões recursais  (fls.  02/17),  a agravante afirma,  em
síntese, que o presente recurso merece provimento, pois  a liquidação promovida pela
agravada não poderia ocorrer nos termos do art.  475-B do CPC, uma vez que, para
apuração  do  débito  seria  necessária  a  realização  de  perícia.  Argumenta  ainda,  que
“restou demonstrado que o cálculo da agravada não atendeu ao disposto no v. Acórdão
transitado em julgado, que alterou a r. Sentença liquidanda. Além disso, o cálculo dos
juros moratórios também está equivocado, pois não atende ao disposto no Código Civil
vigente à época do início do débito.”  Pugna, assim, pela liquidação da sentença por
arbitramento.

O  pedido  de  efeito  suspensivo  foi  indeferido,  por  força  da
decisão de fls. 446/448.

Contrarrazões às fls. 455/456.

Parecer da Procuradoria de Justiça às fls. 459/461.

Informações às fls. 465/466.

É o relatório.

VOTO.

Cuida-se  de  procedimento  de  Cumprimento  de  Sentença
iniciado pela agravada contra a TIM Celular S/A, ora agravante, para a apuração da
quantia, a qual foi condenada, referente aos serviços prestados pela autora a título de
fidelização, devendo-se utilizar como parâmetro para encontrar a remuneração devida
os contratos firmados entre as partes, observando-se os limites e critérios fixados pelo
Juízo na sentença.

Com  fundamento  no  que  restou  determinado  na  sentença,  a
agravada apresentou memória de cálculo elaborada por perito contábil (fls. 81/207), na
qual  alega  ser  a  TIM Celular  S/A devedora  do  montante  de  R$  1.106.650,80  (um
milhão, cento e seis mil, seiscentos e cinquenta reais e oitenta centavos). 

Feito  o  bloqueio  pelo  sistema  BACEN-JUD  da  importância
objeto do cálculo, e tendo esta E. Câmara rejeitado a substituição da quantia bloqueada
por carta de fiança bancária, procedeu-se a penhora na quantia já bloqueada.

Oportunamente  a  agravante  apresentou  impugnação  ao
cumprimento de sentença, onde afirma que a liquidação promovida pela agravada não
poderia ocorrer nos termos do art. 475-B do CPC, uma vez que, para apuração do débito
seria necessária a realização de perícia, pugnando, assim, pela liquidação da sentença
por arbitramento.

Ao  apreciar  as  razões  apresentadas  na  impugnação  ao
cumprimento de sentença, o Juízo singular entendeu por rejeitá-la, nos seguintes termos:
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“Vistos, etc.

TIM Celular S/A, já qualificado apresentou a presente impugnação ao
cumprimento  de  sentença  proposta  por  WHJ  REPRESENTAÇÕES  LTDA,  igualmente
individuado, nos autos desta Ação de Cobrança c/c Perdas e Danos, insurgindo-se contra os
cálculos apresentados pelo exequente que segundo alega, partiu de premissas equivocadas e a
forma de sua liquidação,  ou seja,  através de liquidação de sentença como determinado na
sentença condenatória, pois entende que o modo correto seria através de arbitramento.

Acrescenta que os cálculos apresentados pelo exequente  ignorou o
que restou decidido no julgamento da apelação, interferindo, de forma substancial no cálculo
da quantia devida.

Também contesta a aplicação dos juros moratórios à base de 1% a.m
que somente se deu a partir do início da vigência do NCC. 

Ao final,  pede a remessa dos autos ao contador judicial,  caso este
Juízo não entenda em determinar a liquidação da sentença por arbitramento, a fim de apurar o
valor correto do débito.

Manifestando-se  a  respeito  da  impugnação  (fls.  1.376/1.378  e
1.436/1.439), o exequente pugna pela sua rejeição.

Decido.

A impugnação deve ser rejeitada, por falta de embasamento jurídico.

Quanto à argumentação de que os cálculos apresentam equívocos e
os valores cobrados excessivos, como bem disse o impugnado, caberia ao executado apresentar
planilha com a discriminação dos cálculos e valores que entendia serem os corretos, inclusive
com  as  devidas  incidências,  tanto  da  atualização  monetária  como  dos  juros  moratórios
aplicados, contudo, não o fez. Limitou-se a alegar que os cálculos não foram realizados com
observância  ao  que  fora  determinado  na  sentença  condenatória,  sem  nada  demonstrar,
infringindo, destarte, o preconizado pelo art. 475-L, VI, § 2º da Lei Adjetiva. 

(….)

Também sem embasamento legal o requerimento do impugnante para
que este Juízo proceda à liquidação da sentença por arbitramento, uma vez que a forma d
liquidação foi determinada, conforme preconiza o art. 475-B, do CPC e esta decisão transitou
em julgado.  Ademais,  analisando  o  laudo confeccionado  pelo  perito  oficial  (fls.  616/627),
nitidamente, se constata que o mesmo se utilizou dos elementos e informações fornecidas pela
própria empresa, de acordo com a sua conveniência, tendo o perito apresentado o laudo com
os dados que lhe foram disponibilizados, não podendo a impugnante agora alegar falhas na
planilha apresentada pelo exequente, vistso que se baseou no laudo oficial que foi bastante
claro em suas conclusões, registrando-se que o sr. perito bem observou os termos contratos
pelas partes litigantes com relação à remuneração do impugnado e, dessa meneira, não tem
como se acolher os argumentos trazidos à baila pelo impugnante neste incidente.

Ante o exposto, rejeito a presente impugnação, devendo-se prosseguir
com a execução, tendo como base os valores apresentados pelo exequente na planilha antes
apresentada a este Juízo.”

Em que pese o entendimento expendido pela recorrente  a
decisão “a quo” não merece retoque.
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Registre-se inicialmente que, não obstante a entrada em vigor do
novo Código de Processo Civil, Lei nº 13.105/2015, aplicar-se-á, ao presente recurso, o
Código de  1973,  Lei  nº.  5.869/73,  tendo em vista  o  seu  manejo ter  se  dado sob a
vigência desse Codex. 

O art. 14 do NCPC estabelece que:

“A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente
aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e
as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revoga-
da.” 

Ressalto, que o Superior Tribunal de Justiça, visando orientar a
comunidade jurídica sobre a questão do direito intertemporal referente à aplicação da
regra do Novo Código de Processo Civil, editou enunciados balizando a matéria. 

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº 2,
que assim dispõe:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpre-
tações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.

Portanto, não só a decisão recorrida como os recursos contra ela
manejados se deram em data anterior a 17/03/2016, à hipótese se aplica os requisitos de
admissibilidade do CPC de 1973.

Pois bem.

Três são os procedimentos previstos no CPC para a liquidação:
(I) o cálculo da parte, aplicável quando a determinação do quantum debeatur depender
apenas  de  operação  aritmética  (art.  475-B);  (II)  o  arbitramento,  quando  houver
necessidade  de  intervenção  de  perito  (art.  475-C);  e  (III)  a  liquidação  por  artigos,
quando houver necessidade de alegar e provar fato novo (art. 475-E).

De  acordo  com  os  termos  fixados  no  Acórdão  nº
200.2004.045623-4/001  (fls.  67/78),  para  elaboração  do  cálculo  devido,  restou
consignado: “Por fim apenas a título de esclarecimento e subsídios para elaboração do
montante  devido  à  empresa  autora  no  momento  da  execução  da  presente  decisão
judicia, deve-se levar em consideração , que os valores devidos à empresa apelada
devem se ater ao momento da assinatura dos contratos, pois, conforme visto a forma de
remuneração pelos serviços de fidelização foi modificado em vários momentos durante
a relação contratual que vigeu entre as partes, ou seja, entre 06/12/2000 a 31/01/2001,
conforme o primeiro contrato e distrato assinado pelas partes, e entre 01/02/2001 a
03/06/2001, conforme o segundo contrato, e entre 04/06/2001 a 12/01/2003, conforme
aditivo contratual devidamente firmado e válido entre as partes.”

Conforme ressaltado, quando da apreciação do pedido liminar,
diante do que foi apresentado nos autos, pelo menos até o momento processual, não há
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que  se  falar  em  reforma  do  decisum  combatido,  pois,  assim  como  se  reportou  o
magistrado singular, de fato a ora agravante, desconsiderou o mandamento legal inserto
no art. 475-L, § 2º do CPC1, uma vez que deixou de indicar o valor que entende correto,
tampouco  apresentou  planilha  com os  cálculos  que  entende  devidos,  uma  vez  que
defendeu ter excesso de execução. 

Na  verdade,  mais  do  que  simplesmente  alegar  que  o  valor
executado está errado e afirmar aquele que entende correto, deve o executado apresentar
a respectiva memória de cálculo, realizando argumentação capaz de demonstrar erro do
exequente.

Nesse sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇADecisão que rejeitou a impugnação da
executada,  reputando  corretos  os cálculos apresentados  pela  credora  -
Insurgência  da  instituição  financeira  -  Pleiteado  o  reconhecimento  de
excesso  de  execução  -  Tese  inacolhida  -  Ausência  de  demonstração
específica acerca de quais critérios estariam incorretos no cálculo realizado
pelo credor - Inteligência do art.     475-L, §     2º, do código de processo civil -
Recurso  desprovido.  Alegando  o  impugnante  o  excesso  de  execução,
compete-lhe, à exegese do art. 475-L, § 2º, da Lei Processual Civil, apontar
especificamente onde estão as irregularidades do cálculo da parte adversa e
indicar o valor que entende ser correto, apresentando, com a impugnação, a
respectiva planilha de  cálculo,  sob  pena  de  rejeição  liminar. (TJSC;  AI
2011.067290-8; Tubarão; Segunda Câmara de Direito Comercial; Rel. Des.
Robson Luz Varella; Julg. 23/09/2014; DJSC 01/10/2014; Pág. 320) 

PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A PEÇA
DE DEFESA DO BANCO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  INDICAÇÃO,  DE  IMEDIATO,  DO  VALOR  QUE
ENTENDE  CORRETO  E  DA  CORRESPONDENTE  MEMÓRIA  DE
CÁLCULO.  DESCUMPRIMENTO  DO ARTIGO 475-L,  §2º,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL. I.  Como  o  impugnante/agravante,
quando da interposição da impugnaçãoao cumprimento de sentença, deixou
de indicar, de imediato, o valor que entende correto, tampouco apresentou
a planilha de cálculos, não obstante tenha alegado o excesso de execução,
forçoso admitir que esta situação enseja a rejeição da referida impugnação,
em  face  da  inobservância  do  disposto  no  §2º  do art.     475-l     do  CPC;  II.
Agravo regimental desprovido. (TJSE; AgRg 201400808364; Ac. 5672/2014;
Segunda  Câmara  Cível;  Relª  Desª  Iolanda  Santos  Guimarães;  Julg.
29/04/2014; DJSE 09/05/2014) 

Sobre o tema,  trago lição de Luiz Guilherme Marinoni,  onde

afirma que: “o objetivo do art. 475-L, § 2º, CPC, está justamente em evitar alegações

destitu  ídas  de  fundamento,  bem como  a  utilização  da  impugnação  como  meio  de

simples protelação do pagamento da quantia devida.”

1
Art. 475-L. A impugnação somente poderá versar sobre: (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

§ 2o Quando o executado alegar que o exeqüente,  em excesso de execução, pleiteia quantia
superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, sob
pena de rejeição liminar dessa impugnação. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)
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Portanto, laborou em acerto o Juízo singular.

Face  ao  exposto,  NEGO  PROVIMENTO ao  agravo  de

instrumento.

 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 com jurisdição limitada, convocado 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, 27 de março de 2018.

   Dr. João Batista Barbosa
Juiz convocado / RELATOR
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Maia

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  pedido  de  efeito
suspensivo interposto  pela  TIM Celular S.A,  contra  decisão interlocutória  (fl.  423)
proferida  pelo  MM.  Juiz  de  Direito  da  16ª  Vara  Cível  da  Capital,  que  rejeitou  a
impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentada.

Em suas razões recursais  (fls.  02/17),  a agravante afirma,  em
síntese, que o presente recurso merece provimento, pois  a liquidação promovida pela
agravada não poderia ocorrer nos termos do art.  475-B do CPC, uma vez que, para
apuração  do  débito  seria  necessária  a  realização  de  perícia.  Argumenta  ainda,  que
“restou demonstrado que o cálculo da agravada não atendeu ao disposto no v. Acórdão
transitado em julgado, que alterou a r. Sentença liquidanda. Além disso, o cálculo dos
juros moratórios também está equivocado, pois não atende ao disposto no Código Civil
vigente à época do início do débito.”  Pugna, assim, pela liquidação da sentença por
arbitramento.

O  pedido  de  efeito  suspensivo  foi  indeferido,  por  força  da
decisão de fls. 446/448.

Contrarrazões às fls. 455/456.

Parecer da Procuradoria de Justiça às fls. 459/461.

Informações às fls. 465/466.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.
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João Pessoa, 05 de março de 2018.

 João Batista Barbosa
Juiz convocado/Relator
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