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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008148-10.2015.815.0251
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Relator :  Dr. Eduardo José de Carvalho Soares – Juiz convocado
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Advogado :  Adalberto José Fernandes Alves
Apelado :  José Francisco Benjamim Junior
Advogado  :  Estevam Martins da Costa Neto

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
ALEGADO  EXCESSO  DE  EXECUÇÃO.
CONDENAÇÃO  AO  ADICIONAL  NOTURNO  À
RAZÃO  DE  25%  SOBRE  7  HORAS  DE  CADA
PLANTÃO 24 HORAS. CONFECÇÃO DE CÁLCULOS
CONSTANDO  O  NOME  “ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE”.  MERO  ERRO  MATERIAL.
AUSÊNCIA  DE  PREJUÍZO  E/OU  EXCESSO  DE
EXECUÇÃO.  RETIFICAÇÃO  DO  ERRO  MATERIAL
“DE  OFÍCIO”.  ÍNDICES  DE  CORREÇÃO
MONETÁRIA DE  ACORDO  COM  INPC,  DESDE  O
AJUIZAMENTO  DA  AÇÃO.  JUROS  DE  MORA
DESDE A CITAÇÃO. SENTENÇA NESTE SENTIDO.
AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  RECURSAL  NESTE
ASPECTO.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO. 

-  Não  configurado  o  excesso  de  execução  dever  ser
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desprovido  o  apelo  e,  por  conseguinte,  mantida  a
sentença que acolheu parcialmente os embargos, para
fixar  o  crédito  executado  de  acordo  com  os  valores
recalculados.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A a egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, em  negar
provimento ao apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  Apelação Cível interposta pelo Município
de Quixaba contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de
Patos (fls. 16/17) que, nos autos dos Embargos à Execução por ele opostos
em  face  de  José  Francisco  Benjamim  Júnior,  julgou  procedentes  os
embargos, nos seguintes termos:

“Com base no art. 487, inciso I, do CPC, julgo procedente
em parte os presentes embargos à execução para fixar o valor
do crédito executado de acordo com os cálculos de fls. 12/13,
inclusive honorários”.

Em suas razões, fls. 20/25, o apelante alega excesso de
execução,  aduzindo  que  nos  cálculos  efetuados  constam  os  valores
referentes ao adicional de insalubridade, quando tal verba foi excluída da
condenação no acórdão de fls. 161/169 (autos principais).

Afirma também que o regime de plantão trabalhado do
recorrido  era  de  08  (oito)  plantões  mensais,  das  22h  às  5h,  havendo
necessidade  de  recalcular  o  adicional  noturno,  que  teve  sua  incidência
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diária.

Acrescenta  que  “na  tabela  de  cálculos  apresentados  pelo
recorrido, sequer constam os índices mensais utilizados pelo mesmo, ou seja, os
cálculos são aleatórios, quando deveria utilizar a correção monetária com índices
do  INPC,  desde  a  data  do  ajuizamento  da  ação,  que  se  deu  em 12.05.2010”,
requerendo também sejam refeitos os cálculos dos juros de mora, a fim de
que conste a incidência tão somente a partir da citação do recorrente. 

Ao final,  pugna pelo  provimento do apelo,  para que
seja  procedida  a  “exclusão  do  adicional  de  periculosidades,  refazimento  dos
cálculos do adicional noturno, cálculos inválidos pela inexistência de atualização
monetária, a cobrança de juros de mora a partir da citação do embargante e excesso
de execução”.

Contrarrazões pela manutenção da sentença, fls. 28/30.

Cota Ministerial sem manifestação meritória, fls. 39/40.

É o relatório.

V O T O .

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares – Relator

Extrai-se  dos  autos  que  o  Município  de  Quixaba
opôs  Embargos  à  Execução  em  face  de  José  Francisco  Benjamim
Junior,  aduzindo que os  cálculos  apresentados em sede de execução
estariam excessivos. Vejamos.

A sentença da ação de cobrança (fls. 127/131) julgou
parcialmente  procedente  a  ação  de  cobrança,  condenando  o
promovido a:

“1  –  implantar  adicional  de  insalubridade  de  20% e
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pagamento  do  retroativo  desde  o  exercício  no  cargo
(05/2008), com reflexos no 1/3 de férias e 13º salário;

2- implantar adicional noturno de 25% sobre 07 (sete)
horas  de  cada  plantão  (24  horas)  e  pagamento  do
retroativo  desde  o  exercício  no  cargo  (05/2008),  com
reflexos no 1/3 de férias e 13º salário.

Sobre  os  valores  encontrados,  determinou  a
incidência de juros de mora de 1% ao mês da citação (art. 219, do CPC
e 406, do CC) e correção monetária pelo INPC do ajuizamento da ação
(Lei  6.899/81),  vez que declarada a  inconstitucionalidade,  sem efeito
repristinatório,  do art.  1º-F da Lei 9494/97,  com a redação dada pela
Lei 11.960/09.

O  acórdão  de  fls.  161/169  (autos  principais)  deu
provimento  parcial  ao  apelo  interposto  pelo  ente  municipal  para
excluir da condenação o pagamento do adicional de insalubridade ,
mantendo os demais termos da sentença.

Sendo  assim,  tem-se  que  os  valores  devidos  ao
autor,  ora  embargado,  são  tão  somente  aqueles  relativos  “ao
adicional noturno de 25% sobre 07 (sete) horas de cada plantão (24
horas)  e  pagamento  do  retroativo  desde  o  exercício  no  cargo
(05/2008), com reflexos no 1/3 de férias e 13º salário” .

Analisando os cálculos confeccionados às fls. 12/14,
verifico que, embora a contadora se reporte ao adicional noturno, há
menção  à  “insalubridade”,  constando  como  “Total  Adicional  de
Insalubridade corrigido como R$ 15.879,15, fl. 13/13v.

Contudo,  considerando  que  os  cálculos
apresentados pela contadora em exercício foram discriminados como
“inclusão de valores referentes ao adicional de noturno à razão de
25% sobre 7 horas de cada plantão de 24h” ,  patente a existência de
mero erro material, inexistindo prejuízo e/ou excesso de execução em
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desfavor da parte recorrente.

Ademais,  a  condenação  anterior  que  se  referia  ao
adicional de insalubridade foi no percentual de 20%, e não 25%, como
a que consta às fls. 12/13.

Como se vê, os cálculos foram efetuados de acordo
com o contido no acórdão, observando-se sete horas de cada plantão
de 24 horas, não havendo que se falar que a cobrança foi feita de todos
os dias,  mas  tão  somente  nos respectivos  plantões  de  acordo com a
folha de ponto do autor acostada aos autos principais.

Sendo assim, necessária apenas a retificação do erro
material  mencionado,  fazendo  constar  “adicional  noturno”,  onde há
“adicional  de  insalubridade”  nos  cálculos  efetuados  pela  contadoria
para evitar posterior tumulto processual.

No que concerne ao pedido referente aos índices de
atualização,  tenho  que  o  apelante  carece  de  interesse  recursal,
considerando que na sentença condenatória, a correção monetária foi
fixada de acordo com o INPC, desde o ajuizamento da ação, e os juros
de  mora,  desde  a  citação,  exatamente  como  foi  requerido  pelo
recorrente, não havendo o que ser modificado no decisum.

Ante  o  exposto,  DE  OFÍCIO,  determino  seja
retificado o erro material constante nos cálculos de fls. 12/13, fazendo
constar  “adicional  noturno”,  onde  há  “adicional  de  insalubridade”
para  evitar  posterior  tumulto  processual,  ao  tempo  em  que  NEGO
PROVIMENTO AO APELO, para manter inalterada a sentença de fls.
16/17.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba realizada no dia 03 de abril de 2018,
o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides,  participando  do
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julgamento, o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares - Relator (Juiz
convocado para substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes)
e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para substituir o
Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque). Presente ao julgamento, o Exmo
Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado. 

Gabinete no TJ/PB, em 05 de abril de 2018. 

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
 J u i z  c o n v o c a d o / R e l a t o r
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