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Guedes Bezerra

APELAÇÃO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  EXCESSO  DE 
EXECUÇÃO  CONFIGURADO.  CÁLCULOS 
APRESENTADOS  PELA  CONTADORIA  JUDICIAL. 
REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO.  MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

-  Mesmo que não se possa decretar os efeitos da revelia no 
caso em tela, verifico que as alegações de excesso de execução 
aduzidos pelo Estado da Paraíba estão corretas, já que o valor 
adequado  é  bem  menor  do  que  aquele  apresentado  pelo 
apelante/exequente.

- Remetidos os autos à Contadoria Judicial, esta apresentou os 
cálculos corretos a serem executados, utilizando-se dos índices 
corretos, inclusive a taxa de juros. Assim, restou configurado o 
excesso de execução, já que o valor a ser executado é o de R$ 
41.212,59  (quarenta  e  um  mil,  duzentos  e  doze  reais  e 
cinquenta  e  nove  centavos),  já  inclusos  os  honorários 
advocatícios, no patamar de 15%.

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,  negar provimento  ao  recurso 
apelatório,  nos  termos  do  voto  do  relator,  integrando  a  decisão  a  súmula  de 
julgamento de fl. 67.

RELATÓRIO



Trata-se de apelação interposta por André Luis Santos da Costa 
contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo Estado da 
Paraíba em desfavor do ora apelante, por entender que houve excesso de execução.

Na sentença,  o  MM Juiz  de Direito  da 4ª  Vara  da Comarca  de 
Guarabira  entendeu por bem decretar  a revelia  da parte  embargada,  por ela  não ter 
impugnado  os  valores  apresentados  pelo  embargante  nos  presentes  embargos  à 
execução, e decidiu que o valor executado deve ser reduzido para a quantia informada 
na inicial (R$ 40.696,83 – quarenta mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e três 
centavos), a fim de afastar o excesso de execução mencionado na exordial.

Inconformado  com  tal  decisão,  o  embargado  apresentou  a 
presente apelação, alegando em suma, que a não impugnação aos embargos à execução 
não gera os efeitos da revelia.

Ademais, sustenta que o valor da execução apresentado por ele 
está correto, não devendo ser reduzido pelo Juízo a quo na decisão dos embargos à 
execução apresentados  pelo  Estado da Paraíba,  uma vez que o apelado,  em seus 
cálculos, não levou em consideração os valores correspondentes às férias e aos terços 
de férias constitucionais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a 
decisão recorrida e julgar os embargos e os cálculos à execução improcedentes.

Devidamente  intimada,  a  parte  apelada  apresentou 
contrarrazões. (fls. 49/51).

Cálculos apresentados pela Contadoria Judicial às fls. 63/64. 

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 178 do CPC/2015.

É o relatório. 

VOTO

Infere-se dos autos que o Estado da Paraíba opôs embargos à 
execução, argumentando que ocorreu excesso de execução pelo exequente, uma vez 
que utilizou juros vedados nos seus cálculos, que configuram anatocismo.

O feito seguiu seu trâmite regular,  sobrevindo a sentença ora 
guerreada, que, conforme relatado, julgou procedente os embargos, determinando a 
redução  do  valor  da  execução  para  o  equivalente  a  R$  40.696,83  –  (quarenta  mil, 
seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos). É contra essa decisão que se 
insurge a apelante. 



Analisando o mérito do recurso apelatório, adianto não merecer 
prosperar, devendo ser mantida a r. sentença em todos os seus termos.

Apesar  do  apelante  ter  razão  quando  afirma  que  a  não 
impugnação aos embargos do devedor não faz presente os efeitos da revelia, entendo 
que  os  cálculos  apresentados  por  ele  a  serem  executados,  realmente  estão 
demasiados.

A Jurisprudência  pátria  é  abundante quando se  refere  à  não 
aplicação dos efeitos da revelia nos embargos à execução, in verbis:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  EMBARGOS  À 
EXECUÇÃO.  AUSÊNCIA  DO  OFERECIMENTO  DE 
RESPOSTA.  ART.  740 DO  CPC.  DECRETAÇÃO  DA 
REVELIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL  NÃO  COMPROVADO.  AUSÊNCIA 
DO COTEJO ANALÍTICO. 1. A ausência do oferecimento de 
impugnação aos embargos à execução não induz os efeitos da 
revelia,  já  que  cabe  ao  executado  a  comprovação  quanto  à 
ineficácia  do  título  exequendo. Precedentes.  2.  A  simples 
transcrição  de  ementas,  trechos  ou  inteiro  teor  dos 
precedentes  colacionados,  sem o  necessário  cotejo  analítico 
não  viabiliza  o  conhecimento  do  recurso  especial  pelo 
dissídio,  ante  a  inobservância  dos  requisitos  dos  arts.  541, 
parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. Ademais, 
ausente  a  similitude  fática  entre  os  casos  confrontados.  3. 
Agravo regimental desprovido.”  (AgRg no AREsp 576926 SP 
2014/0228185-6 - Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - DJe 
26/02/2015 )
 
"EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. REVELIA.
Afastada. O não oferecimento de impugnação não induz à revelia. 
Os documentos que instruem a inicial não elidem a presunção de 
veracidade  advinda  do  título  executivo  acostado  aos  autos 
principais. Cálculos constantes dos autos indicam a regularidade 
do valor executado, em face do avençado pelas partes no âmbito 
do respectivo título executivo.  Sentença reformada. Embargos à 
execução  julgados  improcedentes.  Apelo  provido."  (TJSP -  APL 
92059778920078260000  - Des. Mario Chiuvite Junior  - 23/05/2013)

Mesmo que não se possa decretar os efeitos da revelia no caso 
em tela, verifico que as alegações de excesso de execução aduzidos pelo Estado da 
Paraíba  estão  corretas,  já  que  o  valor  adequado  é  bem  menor  do  que  aquele 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10649925/artigo-740-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10678435/par%C3%A1grafo-1-artigo-541-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10678606/artigo-541-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73


apresentado pelo apelante/exequente.

Remetidos os autos à Contadoria Judicial,  esta apresentou os 
cálculos corretos a serem executados, utilizando-se dos índices corretos, inclusive a 
taxa de juros. Assim, restou configurado o excesso de execução, já que o valor a ser 
executado é o de R$ 41.212,59 (quarenta e um mil, duzentos e doze reais e cinquenta 
e nove centavos), já inclusos os honorários advocatícios, no patamar de 15%.

Por fim, vale ressaltar que o montante apresentado pelo Estado 
da Paraíba e aquele demostrado pela Contadoria Judicial estão em sintonia, tendo 
apenas uma pequena diferença referente à atualização dos cálculos.

Diante  de  tais  considerações,  nego  provimento  ao  recurso 
apelatório, mantendo na íntegra a sentença vergastada.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça  do  Estado  da  Paraíba  decidiu,  por  unanimidade,   negar  provimento  ao 
recurso apelatório, nos termos do voto do relator.

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

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

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 07 de junho de 2016.

João Pessoa, 08 de junho de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


