
Apelação Cível – Nº 0000535-45.2015.815.0151

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACÓRDÃO
Apelação Cível – 0000535-45.2015.815.0151

Relator: Ricardo Vital de Almeida – Juiz convocado

Apelante: Município de Conceição – Adv.: Joaquim Lopes Vieira (OAB/PB
nº 7.539).

Apelado: Geraldo Lemos de Lima – Adv.: Cícero José da Silva (OAB/PB
nº 5.919).

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO.  TÍTULO  JUDICIAL.  JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE.  POSSIBILIDADE.
EXCESSO  DE  EXECUÇÃO.  INOCORRÊNCIA.
CÁLCULOS  REALIZADOS  PELA  CONTADORIA
JUDICIAL.  PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE.
DESPROVIMENTO DO APELO. 

-  “-  Não  se  caracteriza  a  ocorrência  do
cerceamento  do  direito  de  defesa  e  a
necessidade de dilação probatória, quando o
Magistrado  julgar  a  lide  de  imediato  por  já
possuir  elementos  suficientes  para  o  seu
convencimento.  -  Os  cálculos  apresentados
pela contadoria judicial  gozam de presunção
de veracidade,  sendo legítimos e imparciais,
porquanto não há configuração de excesso de
execução.”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.
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RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível interposta por  Município
de Conceição, hostilizando sentença de fls. 30/32, proveniente do Juízo
de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição, prolatada nos autos de
Embargos à Execução opostos pela própria Edilidade contra  Geraldo
Lemos de Lima.

O  Magistrado  singular  julgou  improcedente  os
embargos à execução.

Irresignado, o Município apelou da decisão (fls. 39/41)
alegando que o embargado não juntou documentos capazes de provar ser
servidor municipal e que não teria o magistrado realizado audiência de
instrução, com julgamento antecipado da lide.

Aduziu que não foi intimado dos cálculos realizados pela
parte e que não haveria nos autos cálculos judiciais.

Por fim, argumentou excesso de execução, em razão de
juros  e  encargos  financeiros  superiores  ao  permitido  em  lei  e  o
provimento do recurso.

Contrarrazões (fls. 46/49).

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça
não vislumbrou hipótese para sua intervenção (fls. 56/58).

É o relatório.

V O T O

Ao  compulsar  os  autos,  verificada  a  presença  dos
pressupostos  exigidos  para  a  admissibilidade  recursal,  conheço  do
presente recurso. 

Extrai-se  dos  autos  que  o  ora  embargado  ingressou
com ação de cobrança contra o Município/embargante e teve seu pedido
julgado procedente, em parte (fls. 47/49 do processo apenso). Decisão
esta, reformada em 2º Grau, apenas para afastar a cobrança do mês de



Apelação Cível – Nº 0000535-45.2015.815.0151

dezembro/2008 (fls. 73/77 do processo apenso).

Com o trânsito em julgado da citada decisão, iniciou-se
o cumprimento do julgado. Para tanto, a parte juntou planilha de cálculos
com o pleito da verba de R$ 8.385,46 (oito mil trezentos e oitenta e cinco
reais e quarenta e seis centavos) (fl. 86 do processo apenso).

Em seguida, o Município opôs os presentes embargos à
execução.

A  alegação  de  que  não  teria  o  embargado  juntado
documentos capazes de provar ser servidor municipal, o que levaria ao
entendimento de que deveria ser realizada audiência de instrução, não
merece  guarida,  posto  que  tal  alegação  não  mais  comporta  discussão
nesta fase, já que revestida sob o manto da coisa julgada.

Além  da  possibilidade  do  magistrado  julgar
antecipadamente a  lide,  quando já  suficientes  os  elementos  dos  autos
para formar seu convencimento, nos termos do art. 355 do CPC.

Na esteira desse entendimento, mister trazer à colação
aresto deste Egrégio Tribunal Tabajarino:

APELAÇÃO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
EXCESSO  NÃO  CONFIGURADO.
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO  DO  ENTE
MUNICIPAL.  ALEGAÇÃO  DE  JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE  INDEVIDAMENTE.
INEXISTÊNCIA.  POSSIBILIDADE  DO
JULGAMENTO  PRÉVIO.  CÁLCULOS
APRESENTADOS  PELA  CONTADORIA
JUDICIAL.  PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE  E
LEGITIMIDADE.  EXCESSO  DE  EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA.  MANUTENÇÃO DO DECISUM.
DESPROVIMENTO.  -  Não  se  caracteriza  a
ocorrência  do  cerceamento  do  direito  de
defesa e a necessidade de dilação probatória,
quando o Magistrado julgar a lide de imediato
por  já  possuir  elementos  suficientes  para  o
seu  convencimento.  -  Os  cálculos
apresentados  pela  contadoria  judicial  gozam
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de presunção de veracidade, sendo legítimos
e imparciais, porquanto não há configuração
de  excesso  de  execução.   (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00014840620148150151,  4ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DES. FREDERICO
MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO , j. em
18-12-2017) 

Quanto ao excesso de execução, ao contrário do que
fora  afirmado pela  Edilidade houve a remessa  dos  autos  à  Contadoria
Judicial (fl. 20), tendo sido encontrada a verba de R$ 13.178,18 (treze mil
cento e setenta e oito reais e dezoito centavos), com detalhamento nos
cálculos, inclusive com o índice de correção monetária, juros e honorários.

Portanto,  diante  da  presunção  de  veracidade  dos
cálculos apresentados pela Contadoria Judicial,  não há que se falar em
excesso de execução.

Outrossim, igualmente ao contrário do que afirmou, o
Município fora intimado para se manifestar sobre os cálculos, consoante se
pode observar à fl. 27/28, inclusive tendo se manifestado sobre eles à fl.
29.

Desta  forma,  amparado  em  todos  os  fundamentos
expostos acima, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Saulo

Henriques de Sá e Benevides, Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado

para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti

de  Albuquerque)  –  Relator  e  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares  (Juiz

convocado  para  substituir  a  Excelentíssima  Senhora  Desembargadora

Maria das Graças Morais Guedes).
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Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de março de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado
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