
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

Apelação Cível nº 0000613-20.2013.815.0471 — Comarca de Aroeiras
Relator    :  João Batista Barbosa, Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides.
Apelante  :  Mirian Pereira da Silva.
Advogado : Tânio Abílio de Albuquerque Viana - OAB/PB nº 6088 
Apelado    : Município de Aroeiras
Advogado : Antônio de Pádua Pereira - OAB/PB nº 8147

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  APURAÇÃO  DO  DÉBITO
PELA  EXEQUENTE.  INCLUSÃO  DE  VERBAS  NÃO
CONTEMPLADAS  NA  SENTENÇA.  CÁLCULOS
DISSONANTES  DO  TÍTULO  JUDICIAL EXEQUENDO.
EMBARGOS  PARCIALMENTE  ACOLHIDOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DA
APELAÇÃO.

— Configurado  o  excesso  de  execução,  decorrente  da
inclusão  no  cálculo  do  débito  de  verbas  não  abarcadas  pelo
título judicial exequendo, dever ser desprovido o apelo e, por
conseguinte,  mantida  a  sentença  que  acolheu parcialmente  os
embargos, para determinar realização de novos cálculos, desta
feita em conformidade com os termos da sentença condenatória.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos
acima identificados.

A C O R D A  a Egrégia Terceira  Câmara Cível  do Colendo
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao
recurso. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  Mirian  Pereira  da
Silva (fls.  29/34),  alegando,  em  resumo,  que  a  Juíza  sentenciante,  mesmo  sem  a
apresentação de provas acerca do pagamento dos salários de todo o período laborado,
acolheu parcialmente os embargos à execução, o que resultou na total alteração do título
judicial exequendo e na supressão do seu direito de receber as diferenças remuneratórias
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decorrentes do recebimento de salário inferior ao mínimo nacional. Postula a reforma da
sentença,  a  fim  de  ser  assegurado  o  pagamento  das  diferenças  remuneratórias
decorrentes  do pagamento,  pelo ente  municipal,  de salário  inferior  ao mínimo,  bem
como dos salários não pagos de dezembro de 2008, além dos décimos terceiros salários
de 2005 a 2008, na forma estabelecida na sentença executiva do processo nº 0000311-
30.2009.815.0471.

Contrarrazões às fls. 37/39.

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu o parecer de fls. 45/47,
opinando pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório. 

VOTO

O apelo não merece ser provido, pois vislumbra-se a existência
do excesso de execução reconhecido na sentença de fls. 22/24.

Com efeito, analisando os autos, verifica-se que a Juíza  a quo,
devido à divergência existente entre a planilha de cálculos apresentada pela exequente,
ora  apelante,  e  a  condenação  constante  do  título  judicial  exequendo,  acolheu
parcialmente  os  embargos  à  execução  opostos  pelo  Município  de  Aroeiras,  para
determinar  a  realização de novos cálculos,  desta  feita  em conformidade com o que
restou  decido  na  sentença  proferida  nos  autos  da  Ação  de  Cobrança  nº  0000311-
30.2009.815.0471, cujo excerto dispositivo, nos seus exatos termos, abaixo reproduzo e
destaco na parte que interessa, fls. 33/36 do processo em apenso:

“Ante o exposto, em atenção às provas carreadas aos autos e
aos princípios legais aplicáveis à espécie, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O
PEDIDO para condenar o Município de Aroeiras a pagar apenas os salários mensais
inadimplidos, referentes ao período em que a parte promovente efetivamente prestou
serviço  à  Edilidade  (02/05/2005  à  31/12/2008),  sem  outras  verbas  decorrentes  ou
acessórias,  isto  com  base  no  valor  mensal  pactuado,  salvo  se  inferior  ao  mínimo
nacional (caso em que este último será o parâmetro de cálculo), acrescido de correção
monetária da data em que os salários deveriam ter sido efetivamente pagos e juros de
mora de 0,5% ao mês, a partir da citação, apurados mediante cálculo do credor.”

Percebe-se,  da  análise  da  parte  dispositiva  da  sentença
exequenda, que a condenação imposta ao embargante ficou limitada ao pagamento dos
salários  não  pagos  durante  o  período  trabalhado,  isto  considerando  o  valor  da
remuneração pactuada entre os litigantes,  salvo se o valor ajustado fosse inferior ao
salário mínimo vigente à época da contratação, é dizer, a condenação restringiu-se aos
salários não adimplidos.

Cito, ainda, por oportuno, o seguinte trecho da fundamentação
do título exequendo (fl. 36 dos autos principais):
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“Assim,  a  condenação  de  pagamento  deve  restringir-se  ao
salário  mensal  pactuado  para  dos  dias  trabalhados  (salários  retidos  e  não  pagos
oportuno tempore), excluindo-se todas as demais verbas pleiteadas (…).”

Nessa senda, dúvida não há que, nos exatos termos da sentença
exequenda,  o  débito  abrange  apenas  o  salário  do  mês  de  dezembro  de  2008,
entendimento reforçado pelo fato de ter sido esse o único valor requerido a título de
salário retido, consoante se vê do seguinte trecho da petição inicial dos autos em apenso,
fl. 03:

“Por sentir-se usurpada e lesada no seu direito de trabalhadora
de  ilibada  disciplina  e  dedicação  exclusiva  à  reclamada,  RECLAMA:  (…)  H)
SALÁRIOS RETIDOS DEZ. 2008.”

Assim,  a  apelante,  ao  realizar  as  contas  do  quantum que
entendia  devido,  realmente  não  observou  os  parâmetros  estabelecidos  na  sentença
acostada às fls. 33/36 dos autos principais (feito em apenso), tendo em vista ter incluído
no memorial de cálculos valores não contemplados na condenação.

Sobre o tema em discussão, isto é, impossibilidade de incluir na
apuração  do  montante  da  dívida  valores  não  contemplados  no  título  executivo,  o
seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO  JUDICIAL.  TRÂNSITO  EM  JULGADO.  VERBA  NÃO
CONTEMPLADA NA SENTENÇA. LIMITES DA COISA JULGADA.
1. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei
nos limites da lide e das questões decididas (art. 468 do CPC). 2.  A
fase de cumprimento da sentença, ou a execução de título judicial,
deve obedecer  aos exatos  limites  da condenação,  sendo vedada a
inclusão  de  verbas  não contempladas  na  sentença transitada  em
julgado.  3.  Recurso  desprovido.  (TJRS;  AI  20150020145898,  2ª
Turma Cível,  Relator  Desembargador Mário-Zam Belmiro,  julgado
em 09/09/2015, publicado em 18/1682015) – destaquei.

Sendo  assim,  caracterizado  o  excesso  de  execução,  devido  à
inclusão na elaboração dos cálculos de verbas não contempladas na sentença transitada
em julgado, deve ser mantido o decisum hostilizado. 

Ante  o  exposto,  NEGO PROVIMENTO AO APELO,  para
manter inalterada a sentença.

É como voto.

Presidiu o julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides (Presidente). Participaram do julgamento, ainda, o Exmo. Dr. João Batista
Barbosa (Juiz com jurisdição limitada, convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides) (Relator), o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
(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  Exmo.  Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque).
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Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Rodrigo Marques
da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

   Dr. João Batista Barbosa
Juiz convocado / RELATOR
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Apelação Cível nº 0000613-20.2013.815.0471 — Comarca de Aroeiras

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Mirian Pereira da Silva
(fls. 29/34), alegando, em resumo, que a Juíza sentenciante, mesmo sem a apresentação
de  provas  acerca  do  pagamento  dos  salários  de  todo  o  período  laborado,  acolheu
parcialmente os embargos à execução, o que resultou na total alteração do título judicial
exequendo  e  na  supressão  do  seu  direito  de  receber  as  diferenças  remuneratórias
decorrentes do recebimento de salário inferior ao mínimo nacional. Postula a reforma da
sentença,  a  fim  de  ser  assegurado  o  pagamento  das  diferenças  remuneratórias
decorrentes  do pagamento,  pelo ente  municipal,  de salário  inferior  ao mínimo,  bem
como dos salários não pagos de dezembro de 2008, além dos décimos terceiros salários
de 2005 a 2008, na forma estabelecida na sentença executiva do processo nº 0000311-
30.2009.815.0471.

Contrarrazões às fls. 37/39.

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu o parecer de fls. 45/47,
opinando pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 27 de fevereiro de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado/Relator
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