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Estado do Tocantins

Tribunal de Justiça

1ª Escrivania Cível de Peixe

Autos n. 5000794-35.2012.827.2734

  DECISÃO

Cuida-se de pedido de suspensão temporária de pagamento dos precatórios nº 0019028-34.2017.827.0000 e nº
0011866-51.2018.827.0000, até que seja realizada perícia judicial, considerando a discordância no cálculo
apresentado pela contadoria judicial (evento 32),  ajuizada pela   Fazenda Publica Municipal, (evento 48).
 
Em manifestação a requerente (evento 50), alega, preliminarmente, da competência deste Juízo para analisar o
pleito, registra que considerando que os precatórios encontram-se no aguardo de pagamento junto ao TJTO,
não sendo a competência para analisar os pleitos formulados pelo executado deste Juízo, acentuou ainda, que
não caberia rediscutir o mérito em ação já transitada em julgada. E, na hipótese, requer seja indeferido o pelito,
e aplicando multa por litigância de má fé. 
 
O Município se manifestou retificando o pedido de concessão da liminar (evento 51).
 
É relatório.
 
Decido.
 
Trata-se de medida liminar, em que a Fazenda Publica alega que a requerente está na iminência de receber, via
precatório, quantia resultante de sentença já transitada em julgada, e que a planilha de cálculo apresentado em
setembro de 2017, teria sido utilizado índices de correção e juros de forma ilegal, alega ainda que não teria sido
intimada a época, para manifestar sobre o cálculo juntado ao evento 32.
 
Não obstante tenha sido a parte requerida intimada sobre a distribuição do Precatório em 21/09/2017, conforme
evento 39, e após transcorrer mais de 2 anos da expedição do Precatório, só agora o Município de Peixe
impugnou o cumprimento de título judicial dos autos, em que aduz erro de cálculo elabora pela Contadoria
Judicial, conforme pedido do evento 48.
 
De acordo com o art. 9º da Portaria nº 2221, de 18 de outubro de 2018, a atividade desenvolvida pela
Presidência na condução dos precatórios e RPV's é essencialmente de natureza administrativa,   "sendo que
eventuais suscitações deverão se dar no juízo da execução ou em outro legal ou constitucionalmente
competente".
 
Da mesma forma o art. 10, da mesma Portaria estabelece que   "   na hipótese de simples erro material, em
qualquer fase do processamento do precatório, o Presidente do Tribunal determinará a comunicação do
fato ao juízo da execução, para a correção devida, mediante a expedição de requisição retificadora, em
substituição à precedente, não importando tal fato em novo precatório ou prejuízo de sua ordem de
precedência".
 
Portanto, as questões incidentais que porventura possam implicar em alteração do requisitório, devem, ao teor
do art. 10 da referida Portaria, serem encaminhadas   "ao Juízo da Execução" . Ademais, caso haja
necessidade de correção, com envio de requisição retificadora, em substituição a atual,   "   não importará tal
fato em novo precatório ou em prejuízo de sua ordem de precedência".
 
Assim sendo, DEFIRO o pedido da medida cautelar de suspensão temporária dos Precatórios nº
0019028-34.2017.827.0000 e nº 0011866-51.2018.827.0000, até que seja realizada perícia judicial contábil para
constatação de erro no cálculo do evento 48.
 
Diante de tais circunstâncias, comunique-se ao Relator Desembargador Dr. Helvécio De Brito Maia Neto, desta
decisão. 
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Assim, a fim de buscar uma solução rápida e eficaz à presente demanda,   NOMEIO  como perito o Contador
Judicial cadastrado no e-Proc, o Sr. JOSÉ RODRIGUES DA SILVA FILHO, que deverá apresentar, em 5 dias,
sua proposta de honorários, ficando ciente que não será aceita recusa imotivada.
 
Friso, por oportuno, recusa injustificada fere os princípios do Estado Democrático de Direito, que garante a todo
cidadão, independente do poder econômico, ao demandar na justiça, a busca da verdade real, realidade que
não pode ser dissociada da evolução científica, constituindo-se a perícia em poderoso instrumento de defesa.
Quando necessário, não pode o magistrado prescindir do conhecimento científico do perito, oficial ou não, sendo
vedado a esse, recusar imotivadamente a nomeação, situação que deve ser amplamente justificada e
fundamentada, em casos excepcionais.
 
Nos termos do artigo 465, §1º, do CPC, intimem-se as partes acerca da nomeação do perito e para, querendo,
em 15 dias, arguir impedimento ou suspeição do perito, indicar assistente técnico e apresentar os quesitos.
 
Apresentada a proposta de honorários periciais, intime-se a Fazenda Pública Municipal para manifestar.
 
Havendo concordância, a Fazenda Pública deverá depositar a quantia em conta judicial no prazo de 5 dias,
comprovando nos autos.
 
Após, intime-se o perito para informar nos autos o prazo para realização da perícia, intimando-se as partes para
tomarem ciência.
 
Caso o perito requeira, defiro, desde já, o levantamento de 50% para o inicio dos trabalhos, nos termos do §4º
do artigo 465, CPC.
 
Estabeleço o prazo de 15 dias, após a realização da pericia, para o perito juntar aos autos o cálculo.
 
Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestarem no prazo de 15 dias.
 
Em seguida, conclusos.
 
Intimem-se, Cumpra-se. Aguardem os autos a juntada dos cálculos.  
 
Data registrada no evento.
 

  ANA PAULA ARAÚJO AIRES TORÍBIO

Juíza de Direito
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