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APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO. 
ALEGAÇÃO  DE  EXCESSO.  AUSÊNCIA  DE 
COMPROVAÇÃO.   CONSECTÁRIOS  LEGAIS.   PEDIDO 
DE  APLICAÇÃO  DA LEI  Nº  11.960/2009.  NECESSÁRIA 
OBEDIÊNCIA  À   COISA  JULGADA.  ART.  475-G  DO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  PRECEDENTES  DO 
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO DA SÚPLICA. 

- As meras alegações desprovidas de conteúdo probatório 
não são aptas a amparar a pretensão de fulminar a execu-
ção,  ainda mais quando esta se encontra amparada pela 
coisa julgada.

- “É defeso, na liquidação, discutir de novo a lide ou modifi-
car a sentença que a julgou.” (art. 475-G do CPC)

- “A coisa julgada se sobrepõe a qualquer aspecto legal ati-
nente à correção monetária, cabendo a observância do títu-
lo judicial ainda que contrário ao comando legal que rege a  
matéria  atinente  aos  consectários  legais.  Precedentes.” 
(AgRg no REsp 1349024/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SE-
GUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/12/2014)

VISTOS

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Nova Olinda, em 

face da sentença de fls. 22/25, que julgou improcedentes os embargos à execução que 

objetivavam reconhecer o excesso executivo. Honorários sucumbenciais fixados em R$ 

1.000,00 (hum mil reais).
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Em suas razões (fls.  28/37),  o  recorrente sustenta excesso executivo na 

forma  de  cálculo  apresentada  pelo  exequente,  ora  apelado,  no  que  se  refere  aos 

consectários legais. 

Assim, requer o provimento do apelo, para que seja julgado procedente os 

embargos à execução.

Apesar de devidamente intimada, a parte adversa não ofertou contrarrazões, 

conforme se colhe da certidão de fls. 41.

É o relatório. 

DECIDO

A matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, comportando a análise 

meritória monocrática, com base em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de 

Justiça, na forma permissiva do art. 557, do Código de Processo Civil.

Vejamos, então, o que prescreve o referido dispositivo:

“Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente  
inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com 
súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal,  
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

A lide diz respeito a uma execução de título judicial (sentença – fls. 72/80 do 

processo apenso) referente à condenação de verbas salarias não adimplidas.

A  edilidade  insurge-se  em  face  da  aplicação  dos  consectários  legais, 

requerendo a observância da Lei nº 11.960/09 que alterou o artigo 1º-F da Lei 9.494, 

de 10.9.97, que passou a viger com a seguinte redação:

“Nas  condenações  impostas  à  Fazenda  Pública,  
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independentemente de sua natureza e para fins de atualização  
monetária,  remuneração  do  capital  e  compensação  da  mora,  
haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos  
índices  oficiais  de  remuneração  básica  e  juros  aplicados  à  
caderneta de poupança.”

É cediço que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento 

do  REsp  1.205.946/SP  (Min.  Benedito  Gonçalves,  DJe  02/02/2012),  sob  o  rito  dos 

recursos especiais repetitivos, firmou posição no sentido de que a Lei 11.960/2009, que 

traz novo regramento concernente à atualização monetária e aos juros de mora devidos 

pela  Fazenda  Pública,  deve  ser  aplicada  de  imediato  aos  processos  em curso,  sem 

retroagir a período anterior à sua vigência.

Contudo, analisando a decisão ora executada, vê-se que foi proferida nos 

seguintes termos:  “Sobre todos os itens acima indicados serão acrescidos de juros de  

mora de 0,5% (meio por cento) ao mês (art.1º-F da Lei nº 9.494/97), a partir da citação  

(art. 219 do CPC e art. 405 do Código Civil), e correção monetária, pelo INPC, devidos a  

partir do inadimplemento.” - fls. 79. (autos em apenso)

Sobre tais parâmetros não se irresignou a municipalidade, deixando transitar 

em julgado o decisório, conforme se colhe da certidão de fls. 83 (autos em apenso).

Logo,  devem  prevalecer  os  critérios  de  atualização  fixados  no  título 

exequendo, a saber, a sentença de fls. 72/80, em obediência à coisa julgada.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento, 

conforme os recentes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.  
CRITÉRIO  DE  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  OBSERVÂNCIA DA 
COISA JULGADA.  NECESSIDADE.  INPC.  ÍNDICE REJEITADO 
PELO TÍTULO JUDICIAL. SÚMULA 7/STJ.
1. A agravante aduz que a compensação tributária realizada na  
esfera  administrativa  foi  efetuada  de  forma  correta,  porquanto  
devida  a  incidência  do  INPC  como  forma  de  atualização  do  
indébito tributário.
2.  O  Tribunal  de  origem,  fazendo  análise  detalhada  do  iter  

 3



Apelação cível nº 0000933-37.2013.815.1161

processual  alcançado  pela  recorrente  na  Ação  Ordinária  
1994.0006963-4,  inclusive  quanto  ao  alcance  obtido  com  o 
provimento dos Embargos de Divergência 101782/CE perante o  
STJ, deixou consignado que a contribuinte não obteve provimento 
jurisdicional  que  legitimasse  a  incidência  do  apontado  índice  -  
INPC - nos cálculos da sistemática repetitória, cabendo à empresa  
contribuinte a observância estrita dos limites da coisa julgada.
3.  Consignou  o  Tribunal  que  a  sentença  teria  expressamente  
rechaçada a incidência do INPC, sendo que o improvimento do  
recurso  de  apelação  manteve  incólume  o  entendimento  
sentencial. Concluiu ainda aquela Corte que o provimento exarado  
no  STJ  limitou-se  à  questão  dos  expurgos  inflacionários,  sem 
nada declarar sobre INPC.
4. A  coisa  julgada  se  sobrepõe  a  qualquer  aspecto  legal  
atinente  à  correção  monetária,  cabendo  a  observância  do 
título judicial ainda que contrário ao comando legal que rege  
a matéria atinente aos consectários legais. Precedentes.
5. O acórdão proferido por Tribunal ad quem tem força substitutiva  
quanto  ao  anterior  pronunciamento  tão  somente  no  limite  do  
objeto impugnado.
6. Neste contexto, a modificação do julgado demandaria reexame 
do  acervo  fático  existente  em  outra  demanda  (Ação  Ordinária  
1994.0006963-4) para perquirir os exatos contornos da lide e, de  
consequência, da coisa julgada no referido processo, o que torna  
a  via  do  recurso  especial  inadequada,  a  teor  do  disposto  na  
Súmula 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  REsp  1349024/RS,  Rel.  Ministro  HUMBERTO 
MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  18/11/2014,  DJe 
03/12/2014)

PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
ESPECIAL.PRECATÓRIO.  JUROS  DE  MORA.  NÃO 
INCIDÊNCIA. AFERIÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE COISA 
JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Havendo sentença transitada em julgado determinando a  
incidência dos juros moratórios até o efetivo pagamento da  
dívida, não cabe a exclusão de tais consectários dos cálculos 
da execução, sob pena de afronta à coisa julgada. Precedente  
da Corte Especial.
2.  Impossibilidade  de  acolhimento  da  tese  defendida,  por  
depender  de  apuração  acerca  da  existência  de  sentença 
transitada em julgado, determinando a incidência dos juros  
moratórios até o efetivo pagamento.  Questão eminentemente 
fática  não  delineada  pelas  instâncias  ordinárias.  Incidência  da  
Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1145123/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 10/03/2014)
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Ademais, o art. 475-G do Código de Processo Civil é taxativo ao dispor que 

“É defeso, na liquidação, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.”

Finalmente, examinando o cálculo elaborado pela Contadoria do Juízo, fls. 

17,  conclui-se  que  o  valor  executado  está  em  total  acordo  com  os  parâmetros 

estabelecidos na decisão proferida na fase de conhecimento.  

Assim, não evidenciado o aludido excesso, a negativa do recurso é medida 

que se impõe. 

Ante o exposto, com fulcro no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, 

nego seguimento ao apelo.

P.I.

João Pessoa, 06 de abril de 2014.

Drª. Vanda Elizabeth Marinho
JUÍZA CONVOCADA

                                     J01
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