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APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
ÍNDICE  APLICADO  AOS  JUROS  DE  MORA.
MATÉRIA ALCANÇADA PELA COISA JULGADA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  REDISCUSSÃO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  APELO
DESPROVIDO. 

-  Tratando-se de um cumprimento de Sentença, as
partes devem obediência aos postulados fixados na
Decisão Sentencial, considerando o fato de que é a
parte dispositiva da Sentença que “faz lei” entre as
partes.

- Verifico que a Sentença exarada em 10 de março
de 2010 fixou os juros de mora em 1.% ao mês, logo,
nesta fase processual, não há mais o que discutir o
que  está  alcançado  pelo  manto  da  coisa  julgada
material. 

                        Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

                 ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER a Apelação, nos termos dos voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl. 108.

RELATÓRIO

  Trata-se de Apelação Cível (fls. 80/89) interposto pelo Município

de  Santa  Rita contra  Sentença  proferida  pelo  Juízo  da  5.ª  Vara  daquela

Comarca,  que rejeitou os embargos à execução opostos pela Edilidade em

uma  Ação  de  Desapropriação  Indireta  ajuizada  pela  Recorrida  contra  o
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Recorrente.

Em suas razões alega excesso de execução, considerando que

os juros de mora aplicados no cálculo não corresponde aos juros aplicados

contra a Fazenda Pública, previsto no art. 1.º-F da Lei 9.494/1997.

Requereu o provimento do Recurso, com a determinação de

recálculo  da  dívida,  levando-se  em consideração  os  juros  preconizados  na

referida lei. 

Contrarrazões apresentadas, fls. 92/95. 

Instado a se manifestar, o Ministério Público não opinou. 

É o relatório. 

VOTO
 

A contenda cingir-se a discutir o índice aplicado para o cálculo

dos juros de mora.

Tratando-se de um cumprimento de Sentença, as partes devem

obediência aos postulados fixados na Decisão Sentencial, considerando o fato

de que é a parte dispositiva da Sentença que “faz lei” entre as partes.

In casu, verifico que a Sentença exarada em 10 de março de

2010 fixou os juros de mora em 1.% ao mês, logo, nesta fase processual, não

há  mais  o  que discutir  o  que está  alcançado pelo  manto  da coisa  julgada

material. 

Deste modo, a Sentença recorrida, que rejeitou os embargos à

execução, não merece reparo, visto está em harmonia com a Sentença que

arbitrou o valor indenizatório e fixou os índices de correção.

Diante do exposto, DESPROVEJO o Recurso. 

É o voto. 
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora 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, 03 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator

3


	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
	ACÓRDÃO

