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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO.  SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO  RECURSAL.  FALTA  DE
RECOLHIMENTO DO PREPARO. REQUERIMENTO
DE  JUSTIÇA  GRATUITA  FORMULADO  NAS
RAZÕES  DO  RECURSO.  ERRO  GROSSEIRO.
PRECEDENTES  DO  STJ.  INOBSERVÂNCIA  DO
ART.  6°  DA  LEI  FEDERAL  N.°  1.060/50.  NÃO
CONHECIMENTO. 

-  O  requerimento  de  assistência  judiciária  gratuita
formulado no curso da ação deve ser deduzido em
petição a ser  autuada em separado e  processada
em  apenso  aos  autos  principais  (art.  6º,  da  Lei
1.060/50), configurando erro grosseiro a proposição
somente nas razões do apelo.

-  Somente  se  admite  a  abertura  de  prazo  ao
Recorrente  na  hipótese  em  que  este  efetua  o
preparo  em valor  inferior  ao  devido,  situação  que
não  se  equipara  à  completa  ausência  de
recolhimento. Inteligência do art. 511, caput e § 2°,
do Código de Processo Civil. 

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
EXCESSO.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  OBEDIÊNCIA
AO  TÍTULO  EXECUTIVO  PELO  EXEQUENTE.
DESPROVIMENTO.
-  Não  há  que  se  falar  em  excesso  quando  a
execução se apresenta nos exatos termos do título
judicial confeccionado na fase de conhecimento. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:
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ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em NÃO  CONHECER a  primeira  Apelação  e,
DESPROVER a Remessa Necessária  e  a  Apelação  Cível  interposta  pelo
Estado da Paraíba, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento
de fl.99.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Necessária  e  de  Apelações  Cíveis

interpostas  por  Antônio  Alves  de Sousa e  pelo  Estado  da Paraíba,  ambos

inconformados com a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução,

na qual a Juíza da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital julgou

improcedente o pedido.

O  primeiro  Apelante,  Antônio  Alves  de  Sousa,  atuando  em

causa própria, pugnou pela reforma da sentença, pleiteando a majoração dos

honorários advocatícios fixados (fls. 63/70).

O  segundo  Apelante,  o  Estado  da  Paraíba,  alegou  que  a

decisão recorrida deve ser ajustada aos valores apresentados no processo.

Disse  que  a  Contadoria  Judicial  não  poderia  ter  incluído  nos  cálculos  um

hipotético valor da GAJ (Gratificação de Atividade Judiciária) (fls. 73/78).

Contrarrazões às fls. 82/83 e 84/86.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não exarou

parecer de mérito (fls. 93/95).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  ressalto  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,

visando orientar a comunidade jurídica sobre questão do direito intertemporal

referente  à  aplicação  da  regra  do  Novo  Código  de  Processo  Civil  (Lei  nº

13.105/2015), editou Enunciados Administrativos balizando a matéria.
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Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº 2,

que assim dispõe:

Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele  prevista,  com  interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, como não só a decisão recorrida e o recurso contra ela

manejado se deram em data anterior a 17.03.2016, à hipótese se aplica os requisitos

de admissibilidade do CPC de 1973.

Dito isso, cabe de logo registrar que o recurso interposto pelo

primeiro Apelante (Antônio Alves de Sousa), encontra-se deserto.

É entendimento do STJ,  que a ausência de pronunciamento

judicial  sobre o pedido de assistência judiciária  gratuita  não implica no seu

deferimento tácito, tampouco exonera o recorrente do recolhimento do preparo,

considerando erro grosseiro a não formulação do pedido em petição avulsa.

Veja-se:

AGRAVO  REGIMENTAL  NA  MEDIDA  CAUTELAR  -
EXTINÇÃO  DA  MEDIDA  CAUTELAR  POR  NÃO  SE
VERIFICAR  A  PRESENÇA  CONCOMITANTE  DOS
CORRELATOS  REQUISITOS.  INSURGÊNCIA  DO
REQUERENTE. 1. A concessão da medida cautelar, para
conferir efeito suspensivo a recurso inadmitido na origem,
e objeto de agravo nos próprios autos perante esta Corte
de  Justiça,  é  excepcional  e  pressupõe  a  aferição  da
existência  de  decisão  teratológica  ou  manifestamente
contrária  à  jurisprudência  deste  Superior  Tribunal  de
Justiça,  somada  à  demonstração  dos  requisitos  da
viabilidade  do  apelo  nobre  e  plausibilidade  do  direito
invocado, e do perigo da demora. Precedentes do STJ. 2.
Examinando-se as razões da medida cautelar, apesar
da  possibilidade  de  requerimento  da  assistência
judiciária  gratuita  a  qualquer  tempo,  quando
requerida no curso do processo, deve o pedido ser
formulado em petição avulsa e autuado em apartado,
nos termos do art. 6º da Lei n. 1.060/1950. Contudo,
no  caso  dos  autos,  o  requerente  olvidou-se  de
cumprir referido comando legal e, nessas hipóteses, a
ausência  de  comprovação  do  recolhimento  das
custas  no  ato  da  interposição  do  recurso  especial
implica sua deserção. Aplicável, por analogia, a Súmula
n. 187/STJ. 3. Agravo regimental  desprovido.  (AgRg na
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MC 23.589/RS,  Rel.  Ministro  MARCO BUZZI,  QUARTA
TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 28/08/2015)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  AUSÊNCIA  DO PREPARO  DO  RECURSO
ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA Nº 187/STJ. PEDIDO
DE  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA.
INDEFERIMENTO  NA  ORIGEM.  NECESSIDADE  DE
REITERAÇÃO. FORMULAÇÃO POR MEIO DE PETIÇÃO
AVULSA OU PAGAMENTO DO PREPARO. 1. Esta Corte
firmou  entendimento  de  que,  embora  o  pedido  de
assistência judiciária  gratuita possa ser feito a qualquer
tempo, quando a ação estiver em curso, o pedido deve
ser formulado em petição avulsa, a qual será processada
em  apenso  aos  autos  principais.  Ressalte-se  que
constitui  erro  grosseiro  a  inobservância  dessa
formalidade,  nos  termos  do  art.  6º  da  Lei  nº
1.060/1950. […] (STJ, AgRg no AREsp 509.483/SP, Rel.
Ministro  Ricardo  Villas  Bôas  Cuêva,  Terceira  Turma,
julgado em 06/11/2014, DJe 12/11/2014). 

Na hipótese, o Apelante, advogado da parte autora, insatisfeito

com  os  honorários  advocatícios  fixados  na  sentença,  recorreu,  em  causa

própria, pugnando a majoração de tais verbas, oportunidade em que requereu

o benefício da Justiça Gratuita em sede de razões de Apelação.

Dessa forma,  considerando o  entendimento  acima invocado,

competia  ao  Recorrente  pugnar  pela  concessão  de  referido  benefício  em

petição avulsa,  formalidade exigida pelo art.  6°  da Lei  n.°  1.060/1950,  bem

como  o  recolhimento  do  preparo  quando  da  interposição  do  Apelo,  não

suprindo tal formalidade o  requerimento de tal pleito em sede recursal. 

Art.  6º.  O pedido,  quando formulado no curso da ação,
não a suspenderá, podendo o juiz, em face das provas,
conceder ou denegar de plano o benefício de assistência.
A  petição,  neste  caso,  será  autuada  em  separado,
apensando-se  os  respectivos  autos  aos  da  causa
principal, depois de resolvido o incidente. 

Ademais,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  não  admite  o

deferimento tácito da gratuidade e entende que, para afastar a obrigação de

recolhimento  do  preparo,  a  concessão  do  benefício  deve  preceder  a

interposição do recurso, não surtindo efeitos retroativos 
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Por fim, a comprovação do recolhimento do preparo deve ser

apresentada no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, não

sendo admitida  a  intimação do Recorrente  para  satisfação subsequente  da

formalidade,  circunstância  somente  admitida  na  específica  hipótese  de

preparo em valor inferior ao devido.

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  PREPARO.  NÃO
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. ART. 2º, §§
1º  E  2º,  C/C  ART.  7º  DA  RESOLUÇÃO  STJ  4/2013.
DESERÇÃO.  SÚMULA  187/STJ.  PRECEDENTES  DO
STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL  IMPROVIDO.  I.  A
jurisprudência  pacífica  do  Superior  Tribunal  de  Justiça
orienta-se  no  sentido  de  que  a  comprovação  do
recolhimento do preparo recursal deve ser feita no ato da
interposição do recurso e que a ausência de qualquer das
guias de recolhimento caracteriza a deserção, aplicando-
se, por analogia, a Súmula 187/STJ. […] IV. Na forma da
jurisprudência,  "deve  ser  comprovado  o  regular
recolhimento, na origem, das despesas das custas e do
porte  de remessa e  retorno  dos  autos,  juntando-se as
guias de recolhimento e comprovante de pagamento. A
insuficiência  do  valor  de  qualquer  uma  das  guias  de
recolhimento – que enseja a abertura de prazo para sua
complementação – não se confunde com a ausência de
juntada  de  uma  delas"  (STJ,  AgRg  no  AREsp
482.019/CE,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,
TERCEIRA  TURMA,  DJe  de  02/06/2014).  Em  igual
sentido: STJ, AgRg no AREsp 297.893/MG, Rel. Ministro
OG  FERNANDES,  SEGUNDA  TURMA,  DJe  de
25/02/2014). V.  "Cuidando a hipótese de ausência
de  preparo,  não  de  insuficiência,  descabe  a
intimação prevista no artigo 511, § 2º, do Código
de  Processo  Civil" (STJ,  AgRg  no  AREsp
368.168/MG,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/09/2013). VI.
Agravo Regimental  improvido (STJ,  AgRg nos EDcl  no
AREsp 508.711/MG, Rel.  Ministra Assusete Magalhães,
Segunda  Turma,  julgado  em  16/09/2014,  DJe
23/09/2014). 

Assim sendo,  cabendo ao relator,  antes da análise meritória

propriamente dita, o exame dos requisitos de admissibilidade atinentes a cada

espécie  recursal,  entendo  que  a  Apelação  manejada  por  Antônio  Alves  de

Sousa  não  deve  ser  conhecida  em  face  da  ausência  do  recolhimento  do

preparo.
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Superada  essa  questão,  tendo  em  vista  que  a  Remessa

Necessária  implicará  na  reanálise  de  toda  a  questão  posta,  a  apreciarei,

concomitantemente, com a Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba.

Nesse  sentido,  em que  pesem os  argumentos  do  Insurreto,

como  bem  anotado  pela  Juíza  “a  quo”,  os  cálculos  apresentados  pela

Exequente/Embargada mostraram-se de acordo com as informações prestadas

pela Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça da Paraíba

no documento de fl. 242 dos Autos Principais.

A bem da verdade, o Embargante fez alegações genéricas  de

que  a  Embargada  não  justificou  qual  a  legislação  que  aumentou  os

vencimentos nos meses de janeiro de 2004, maio de 2004 e julho de 2004.

Porém  tais  situações  restaram  devidamente  comprovadas  pelos  cálculos

apresentados pela Contadoria Judicial às fls. 25/42 dos autos dos presentes

Embargos à Execução.

Dessarte,  a  jurisprudência,  de  maneira  geral,  adota  o

entendimento  no  sentido  de  que  havendo  divergência  nos  cálculos  de

liquidação  apresentados  pelo  Exequente/Embargado  e  aqueles  feitos  pelo

Embargante,  deve  prevalecer  a  perícia  elaborada  pelo  Contador  Judicial,

mormente,  diante  da  presunção  iuris  tantum de  que  tais  documentos  são

elaborados de acordo com as normas legais.   Sobre  o tema,  transcrevo  o

seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÁLCULO DO CONTADOR -  LEI  8.898/94.  1.  Mesmo
após  a  Lei  nº  8.898,  de  29.06.94,  que  alterou  os
dispositivos  do  Código  de  Processo  Civil  relativos  à
liquidação de sentença, acabando com a modalidade de
liquidação por cálculo do contador, pode o juiz, e deve,
se  valer  da  contadoria  judicial  como  sua  auxiliar,
levando-se  em  conta  a  sua  imparcialidade,  para
solucionar  qualquer  dúvida  em  relação  às  contas
apresentadas  pelas  partes,  não  ficando  adstrito  aos
cálculos por elas apresentados. Precedente desta Corte.
2.  Não  trazendo  a  recorrente  subsídios  que,
efetivamente,  demonstrem  o  desacerto  dos  cálculos
elaborados  pela  contadoria  do  juízo,  impõe-se  a
manutenção da sentença.  3.  Apelação improvida.”(TRF
2ª  R  -  3ª  Turma,  AC  nº  2002.02.01.011397-0/RJ,  rel.
Des. Fed. Paulo Barata, DJU  25/08/2003, pág. 180)
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De  outra  banda,  perde  relevo  a  irresignação  do  Estado  da

Paraíba quanto o valor da GAJ (Gratificação de Atividade Judiciária), eis que a

Juíza  “a  quo”,  não  obstante  tenha  desacolhido  os  Embargos  à  Execução,

reconheceu que a Contadoria Judicial incluiu erroneamente a referida verba,

razão pela qual manteve os cálculos apresentados pela Exequente nos autos

da Ação Principal, com as devidas correções que se fizerem necessárias até o

efetivo pagamento.

Diante  do  exposto,  NÃO  CONHEÇO a  Apelação  Cível

interposta  por  Antônio  Alves  de  Sousa  e,  DESPROVEJO a  Remessa

Necessária e a Apelação Cível manejada pelo Estado da Paraíba.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino. Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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