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GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000764-16.2014.815.1161
ORIGEM            :Comarca de Santana dos Garrotes
RELATOR        :Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
APELANTE    :Município de Nova Olinda
PROCURADOR  : Carlos Cícero de Sousa (OAB/PB 19.896)
APELADO    : Eva Eufrausina da Conceição Silva
ADVOGADO      :Silvana Paulino de Souza Faustino – OAB/PB 14946

PROCESSUAL CIVIL  – Apelação  cível  –
Embargos  à  execução  de  título  judicial  –
Fazenda Pública – Alegação de excesso –
Planilha  de  cálculo  em  desconformidade
com a sentença exequenda –  Cálculos da
exequente  –  Correção  –  Manutenção  da
sentença – Desprovimento.

–  Hipótese em que o embargante postulou
o  reconhecimento  de  excessividade  do
“quantum debeatur”, mas a sua planilha de
memória  de  cálculo  se  mostra  em
desconformidade  com  os  termos
estabelecidos  na  sentença  exequenda,
merecendo  rejeição  os  embargos  do
devedor.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, negar provimento à apelação
cível, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de folha retro.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível  interposta pelo
Município de Nova Olinda, em face de Eva Eufrausina da Conceição Sil-
va, irresignado como a sentença de fl. 18, prolatada pela M.M. Juíza de Direi-
to da Comarca de Santana dos Garrotes que, nos autos da ação de embargos
à execução de título judicial, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na
exordial.

Nas  razões do  apelo  (fls.  22/27),  alega o
ente público que os cálculos apresentados para cumprimento de sentença en-
contram-se com excesso de execução, por ter a exequente incluído verbas
prescritas, quais sejam, referentes ao FGTS, devendo ser aplicado a prescri-
ção quinquenal. Pugna pela anulação da sentença, para a realização dos cál-
culos pela Contadoria Judicial.

 
Devidamente  intimada,  a  apelada  ofertou

contrarrazões (fls. 28/31), pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argu-
mento de que os seus cálculos apresentados para execução observaram os
termos estabelecidos na sentença exequenda e, por isso, impossível qualquer
alteração, face o trânsito em julgado.

Instada a se pronunciar, a douta Procurado-
ria de Justiça apresentou parecer (fls. 37/41), sem manifestação meritória.

Eis o relatório.

V O T O

Conforme fora relatado, o embargante opôs
embargos à execução, os quais foram rejeitados na v. sentença.

Se insurge em apelação cível,  persistindo
na tese de haver excesso no cumprimento da sentença, referente à inclusão
de  valores  a  título  de  FGTS  em  período  prescrito,  entendendo  que  a
prescrição é quinquenal. 

Com  isso,  pugnou  pela  anulação  da
sentença, para que os cálculos sejam elaborados pela Contadoria Judicial.

Pois bem.
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Na  sentença  exequenda,  transitada  em
julgado (fls. 59/63, dos autos apensos), o município recorrente foi condenado
“a pagar em favor da parte autora as seguintes verbas:  remuneração dos
meses de janeiro a dezembro de 2008; outubro a dezembro de 2009; férias
simples  de  2008  a  2011;  1/3  de  férias  e  13º  salários  de  2007  a  2011,
ressalvadas  as  verbas  alcançadas  pela  prescrição;  quitação  das  verbas
concernentes ao  recolhimento do FGTS de todo o período trabalhado,
depositando-os na conta vinculada da autora.” (grifei).

Como se sabe, é vedada a rediscussão de
questão anteriormente julgada de forma definitiva,  sob pena de afronta ao
princípio da coisa julgada. 

É  que  a  execução  está  adstrita  ao
“decisum” exequendo, razão pela qual não haver possibilidade de rediscussão
da matéria, posto estar protegida pelo instituto da coisa julgada, corolário da
segurança jurídica.

Neste  sentido,  eis  julgado  do  Superior
Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO  ESPECIAL.  PRECATÓRIO.  JUROS  DE
MORA.  NÃO INCIDÊNCIA.  AFERIÇÃO ACERCA DA
EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDA-
DE.  SÚMULA 7/STJ.  1.  Havendo sentença transitada
em julgado determinando a incidência dos juros mora-
tórios até o efetivo pagamento da dívida, não cabe a ex-
clusão de tais consectários dos cálculos da execução,
sob pena de afronta à coisa julgada. Precedente da Cor-
te  Especial.  2.  Impossibilidade de acolhimento da tese
defendida, por depender de apuração acerca da existên-
cia de sentença transitada em julgado, determinando a
incidência dos juros moratórios até o efetivo pagamento.
Questão eminentemente fática não delineada pelas ins-
tâncias ordinárias. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agra-
vo  regimental  não  provido.  (STJ  -  AgRg  no  REsp
1145123/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA  TURMA,  julgado  em  25/02/2014,  DJe
10/03/2014). (grifei).

E,

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.  REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA APRECIADA EM PROCEDIMENTO COGNI-
TIVO  INCABÍVEL  EM  FASE  DE  EXECUÇÃO.  PRE-
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CLUSÃO. COISA JULGADA. REEXAME DO CONTEX-
TO FÁTICO-PROBATÓRIO.  INVIABILIDADE.  SÚMU-
LA 7/STJ. EXAME DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 267, I, E 616 DO CPC. DEFI-
CIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 
(...)  3.  O STJ consolidou o entendimento de que,  em
Embargos à Execução de título executivo judicial, hipó-
tese dos autos, é vedada a rediscussão de questão ante-
riormente  julgada  de  forma  definitiva,  em  razão  da
aplicação do princípio da coisa julgada. Assim sendo,
deve o processo executivo se desenvolver nos estritos li-
mites do decisum exequendo.  4. É defesa a apreciação
por este Tribunal de matéria debatida e solucionada sob
enfoque  eminentemente  amparado em legislação local.
Aplicação, por analogia, da Súmula 280/STF. 5. Quanto
à alegação de que os requisitos na petição inicial não fo-
ram cumpridos, contrariando os arts.  267, I,  e 616 do
CPC, o insurgente restringe-se a alegar genericamente
ofensa à citada norma sem, contudo, demonstrar de for-
ma clara e fundamentada como o aresto recorrido teria
violado a legislação federal apontada. Incide na espécie,
por  analogia,  o  princípio  estabelecido  na  Súmula
284/STF.  6.  Ademais,  conclusão  diversa  da  alcançada
pelo julgado quanto a esse ponto recursal também exige
o reexame das provas e dos fatos, o que, a rigor, é nova-
mente vedado pela Súmula 7/STJ. 7. Agravo Regimental
não  provido.  (STJ  -  AgRg  no  AREsp:  378004  PI
2013/0247741-6,  Relator:  Ministro  HERMAN  BENJA-
MIN, Data de Julgamento: 15/10/2013, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2013)

No  mesmo  sentido,  pede-se  “vênia”  para
transcrição de acórdão deste Tribunal de Justiça, veja-se:

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA
CONTRA SENTENÇA QUE REJEITOU EMBARGOS À
EXECUÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DA PARAÍBA -
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
TRANSITADA EM JULGADO NO TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL  -  sentença  MANTIDA  -  RECURSO  EM
CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  E  DESTE
TRIBUNAL -  APLICAÇÃO DO ART.557,  CAPUT,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  -  NEGATIVA  DE
Seguimento.-  Em sede de embargos à execução não se
pode  rediscutir  matéria  a  qual  a  parte  não  recorreu
oportunamente  e  foi  atingida  pela  imutabilidade,  sob
pena  de  violação da  coisa  julgada,  exatamente  como
decidiu  a  sentença  recorrida.  -  Portanto,  estando  o
apelo em confronto com a jurisprudência dominante do
STJ, bem como deste Tribunal de Justiça, sua negativa de
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seguimento  é  medida  que  se  impõe.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00113813720148152001,  -  Não possui  -,  Relator  DES.
JOSE AURELIO DA CRUZ , j. em 23-07-2015). (grifei).

Destarte, em face do manto da coisa julga-
da, é impossível rediscutir matéria já decidida na fase de conhecimento, autos
da ação principal, de modo que deve incidir o FGTS referente a todo o perío-
do trabalhado, conforme determinado no título judicial e corretamente apurado
nos cálculos apresentados pela exequente, ora apelada.

Outrossim, quanto aos índices de juros mo-
ratórios e de correção monetária do débito, bem como termos inicial e final, os
cálculos da credora estão de acordo com o que fora estabelecido na sentença
executada, não havendo excesso de execução, se mostrando desnecessário
o encaminhamento dos autos para a confecção dos cálculos pela Contadoria
Judicial.

Por tudo o que foi exposto, NEGA-SE PRO-
VIMENTO ao apelo, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Dr. Carlos Eduardo Leite Lisboa, juiz con-
vocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Oswaldo Tri-
gueiro do Valle Filho e o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado,
com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egi-
to de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Dra.
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 12 de dezembro de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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