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RELATOR       : Desembargador João Alves da Silva
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14.946)
                   
                       

APELAÇÃO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  PRELIMINAR  DE 
NULIDADE.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  ALEGAÇÃO  DE  EXCESSO. 
CÁLCULOS APRESENTADOS PELO RECORRENTE QUE NÃO 
ABARCAM  TODOS  OS  PARÂMETROS  FIXADOS  NA 
SENTENÇA. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  AUSÊNCIA  DE  ERRO.  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Não logrando o embargante demonstrar  o excesso de execução 
defendido,  a  rejeição da  pretensão  é  medida  que  se  impõe,  por 
força do não cumprimento do que aponta o art. 373, I, do CPC.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como 
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba,  por unanimidade, rejeitar a preliminar e negar provimento 
ao apelo, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de 
fl. 48.

Relatório

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  rejeitou  os 
embargos opostos pelo Município de Nova Olinda à execução promovida por   Patrícia 
Galdino da Silva.



Na decisão  recorrida,  o  magistrado  registrou que a  execução está 
pautada nos critérios estabelecidos na fase de conhecimento, daí porque não se poderia 
falar em excesso de execução. Sublinhou, ainda, que o embargante não logrou demonstrar 
os valores que excediam ao que fora fixado no título judicial.

Inconformado com o provimento desfavorável,  o  município  alega, 
em preliminar, nulidade do processo de conhecimento e, no mérito, afirma que os cálculos 
realizados em Juízo apresenta valor vultuoso, que não condiz com a condenação.

Adiante,  ataca  os  cálculos  realizados  pelo  contador  judicial,  no 
tocante aos honorários, pugnando pelo provimento do apelo

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (fls. 39/42)

É o relatório.

VOTO

Em que pese o esforço do recorrente, creio que o recurso não merece 
acolhida.  Com  efeito,  note-se  que  a  alegação  preliminar  de  nulidade  do  processo  de 
conhecimento, por falta de citação, vê-se que o tema próprio da fase de conhecimento, há 
muito ultrapassado e alcançado pelo trânsito em julgado, e que não foi objeto da sentença.

Assim, sem maiores delongas, rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

No mérito,  observe-se  que os  cálculos  juntados  com a  inicial  não 
trazem consigo a totalidade das rubricas objeto da condenação.A decisão que ensejou o 
cumprimento de sentença obrigou o recorrente ao pagamento dos salários de fevereiro a 
dezembro  de  2008,  condenação  nas  verbas  concernentes  ao  FGTS  de  todo  período 
trabalhado (01.01.03 a 03.01.10), 1/3 de férias e 13º salários dos últimos 05 (cinco) anos.

O exame dos cálculos apresentados pelo município abarcam salário 
de fevereiro de 2008; gratificação natalina 2008 e 2009; terço de férias do ano de 2008 e 
FGTS de 2005.

Por fim, registre-se que a contadoria judicial apontou um débito de 
R$  22.726,22  (vinte  e  dois  mil  setecentos  e  vinte  e  seis  reais  e  vinte  e  dois  centavos), 
afastando-se daquele valor defendido na petição dos embargos à execução (R$ 3.866,55).

Neste  contexto,  a  solução  do  litígio  passa,  pois,  pela  teoria  da 
distribuição do ônus da prova, insculpida no art. 373, I e II, do novo CPC, que repetiu a 
regra do antigo diploma processual, que estabelece competir ao autor o ônus da prova dos 
fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, o ônus de provar qualquer fato modificativo, 
extintivo ou impeditivo do direito do autor. Este é o ensinamento de Humberto Theodoro 



Júnior: 

“No  processo  civil,  onde  quase  sempre  predomina  o  princípio 
dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse 
da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus 
da prova”. 

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a 
verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, 
nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples 
ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos 
alegados e  do qual  depende a existência  do direito  subjetivo que pretende resguardar 
através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não 
provado é o mesmo que fato inexistente.  No caso,  o autor não logrou provar os fatos 
constitutivos do direito alegado, daí porque a pretensão recursal deve ser afastada. 

Por fim, no tocante a alegação de que houve excesso nos cálculos 
judiciais,  notadamente quanto aos  honorários advocatícios,  sob o argumento de que a 
Sentença fixou 10% para serem rateados para os advocados litigantes e os cálculos foram 
na base de 7,5%, também não rende guarida ao recorrente.

Analisando detidamente  os  cálculos  realizados  (fls.  12/13),  denoto 
que o valor de R$ 1.136,31 (hum mil cento e trinta e seis reais e trinta e um centavos) 
representa  exatamente 05% do valor  apurado (R$ 22.726,22),  havendo apenas  um erro 
material do servidor quando apontou o patamar 7,5%. 

Expostas estas considerações, rejeito a preliminar de nulidade e, no 
mérito, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar e negar provimento 
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. 
Participaram do  julgamento  o  Exmo.  Des.  João  Alves  da  Silva,  o  Exmo.  Des.  Romero 
Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Juiz Convocado Dr. Gustavo Leite Urquiza (com 
jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho).

 Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  José  Raimundo  de  Lima, 
Procurador de Justiça.



Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 01 de dezembro de 2016.

João Pessoa, 02 de dezembro de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


