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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO nº 0001656-22.2012.815.0731
ORIGEM : 3ª Vara da Comarca de Cabedelo
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Município de Cabedelo
PROCURADOR : Carlos Eduardo dos Santos Farias
APELADA : Erika Albuquerque Costa e outros
ADVOGADA          : Vina Lúcia Carvalho Ribeiro
RECORRENTE : Erika Albuquerque Costa e outros
ADVOGADA          : Vina Lúcia Carvalho Ribeiro
RECORRIDO : Município de Cabedelo
PROCURADOR : Carlos Eduardo dos Santos Farias

PROCESSUAL CIVIL  – Apelação Cível  –
Embargos  à  execução  –  Excesso  de
execução  –  Imutabilidade  do  “decisum”
exequendo  –  Impossibilidade  de
rediscussão – Preclusão – Respeito à coisa
julgada – Desprovimento.

–  Em  sede  de  recurso,  este  Tribunal  de
Justiça  reconheceu  ser  devido  o
pagamento  da  GPSF,  conforme 'pleiteado
na exordial'.

–  Verifica-se  da  peça  vestibular  da  ação
principal que foi requerido o pagamento da
GPSF no valor de R$ 786,00 (setecentos e
oitenta e seis reais), de modo que, há de se
respeitar  a  imutabilidade  da  sentença
judicial transitada em julgado.

PROCESSUAL CIVIL – Recurso adesivo –
Embargos  à  execução  –  “Quantum”
exequendo  –  Equívoco  na  sentença
vergastada – Necessidade de observância
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à coisa julgada – Juros de mora – Critérios
definidos  no  título  judicial  exequendo  –
Impossibilidade de rediscussão – Preclusão
–  Respeito  à  coisa  julgada  –  Provimento
parcial.

–  No  presente  caso,  há  um  acórdão
transitado  em  julgado  que  definiu  os
critérios de correção monetária e juros de
mora, com efeito, mostra-se defeso à parte
rediscutir  matéria  que  já  foi  objeto  de
debate nos autos da ação principal, sendo
cediço que aquele era o momento oportuno
para  tal  discussão,  sob  pena  de  clara
violação à coisa julgada.

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona,  negar provimento ao apelo e
prover parcialmente o recurso adesivo, nos termos do voto do relator e da
súmula do julgamento de fl. 112.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  e  recurso
adesivo, a primeira interposta pelo MUNICÍPIO DE CABEDELO e o segundo
interposto por ERIKA ALBUQUERQUE COSTA e OUTROS, ambos em razão
da sentença proferida pela M.M. Juíza da 3ª Vara da Comarca de Cabedelo que,
nos autos da ação de embargos à execução, oposta pela edilidade em face dos
recorrentes, julgou procedente em parte a ação, apenas para declarar que, para
fins de atualização das condenações arbitradas, o termo inicial dos juros de mora
devem incidir a partir a citação válida.

A  magistrada  “a  quo”  entendeu  que  para
atualização das condenações arbitradas,  o termo inicial  dos juros de mora
incidem  desde  a  citação  e,  em  relação  aos  valores  perseguidos  pelos
embargados,  ora  recorrentes,  considerou  ser  devido  a  ERIKA
ALBUQUERQUE COSTA, de acordo com a sentença proferida na fase de
conhecimento, confirmada em sede de recurso, a título de GPSF, o valor de
R$  786,00  (setecentos  e  oitenta  e  seis  reais).  Quanto  aos  demais
embargados,  assentou  que  o  valor  a  ser  considerado  referente  à  GPSF,
pleiteado na exordial e reconhecido no acórdão de fls. 278/286, que transitou
em julgado, equivale à quantia de R$ 714,00 (setecentos e quatorze reais).
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Inconformado  com  o  pronunciamento
singular,  o  Município  de  Cabedelo  interpôs  recurso  apelatório  (fls.  55/59),
aduzindo que o valor da GPSF a ser considerado na condenação é R$ 564,60
(quinhentos  e sessenta  e quatro  reis  e sessenta centavos),  para  todos os
embargados/apelados.

Por  conta  disso,  pugna pela  reforma total
da sentença “a quo” e que os honorários advocatícios sejam suportados em
sua integralidade pelos apelados.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  74/81,
sustentando que a apelada ERIKA ALBUQUERQUE COSTA percebia a título
de Gratificação de PSF (GPSF) o valor de R$ 786,00 (setecentos e oitenta e
seis  reais),  conforme  reconhecido  na  sentença  proferida  na  fase  de
conhecimento e protegida pelo manto da coisa julgada. Em relação aos outros
embargados, asseguram que na exordial foi indicada também aquela mesma
quantia  a  ser  paga a título  de GPSF,  qual  seja,  R$ 786,00  (setecentos  e
oitenta  e  seis  reais),  tendo  a  magistrada  comarcão  equivocado-se  ao
considerar o valor de R$ 714,00 (setecentos e quatorze reais). Pugna ao final
pelo desprovimento do apelo interposto pela edilidade.

Recurso  adesivo  às fls.  62/73,  revisitando
os mesmos fundamentos das contrarrazões, mas requerendo que a incidência
dos juros de mora deve incidir a partir  da data em que cada parcela seria
devida e não a partir da citação, como previsto na decisão recorrida.

Contrarrazões  ao  recurso  adesivo  às  fls.
84/97, repisando os mesmos fundamentos da apelação principal e pugnando
pelo desprovimento da apelação adesiva.

Parecer  ministerial  de  fls.  103/106  sem
manifestação de mérito.

É o breve relatório.

V O T O

Presentes  os  pressupostos  recursais
intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato
extintivo  ao  direito  de  recorrer)  e  extrínsecos  (regularidade  formal,
tempestividade,  inexistência de fato impeditivo ao direito de recorrer  ou do
seguimento do recurso), conheço dos recursos interpostos.

O cerne da questão consiste,  em primeiro
lugar, em saber o valor da GPSF a ser considerado no cálculo do valor devido
no cumprimento da sentença a cada embargado, ora apelados.
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O título judicial de fls. 172/176 estabeleceu
em seu  dispositivo,  de  forma expressa,  a  condenação  ao  pagamento  dos
valores referentes à Gratificação de PSF, no período de janeiro de 2005 à
fevereiro de 2007, no valor de R$ 786,00 (setecentos e oitenta e seis reais),
isto em relação à servidora ERIKA ALBUQUERQUE DA COSTA, devendo,
porquanto, ser mantida a sentença proferida na fase de conhecimento, sob
pena de violação à coisa julgada, não sendo possível a revisão de matéria já
decidida por meio da interposição de embargos à sua execução.

Quanto aos demais apelados, em sede de
recurso, este Tribunal de Justiça (fl. 284) reconheceu ser devido o pagamento
da referida gratificação, conforme 'pleiteado na exordial'.

Pois bem, verifica-se da peça vestibular da
ação principal que foi requerido o pagamento da GPSF no valor de R$ 786,00
(setecentos  e  oitenta  e  seis  reais),  da  seguinte  forma:  a) para  PAULO
RICARTE DANTAS, no período de fevereiro de 2005 até fevereiro de 2007 e;
b) para MÁRCIA GABRIELA MESSIAS BORGES PIMENTEL, de novembro
de 2005 à fevereiro de 2007.

Assim, se na fase de conhecimento restou
decidido, com trânsito em julgado, que o valor da GPSF correspondia ao valor
de R$ 786,00 (setecentos e oitenta e seis reais), descabe a rediscussão da
matéria em sede de execução,  uma vez que os embargos à execução de
sentença  não  se  prestam  à  rediscussão  de  questões  já  apreciadas  e
decididas na ação em que foi proferida o título executivo judicial, sob pena de
ofensa à garantia constitucional da coisa julgada. 

Pelo  exposto,  a  sentença  objurgada  deve
ser  reformada  no  tocante  à  quantia  a  ser  considerada  nos  cálculos  da
execução da sentença para os embargados PAULO RICARTE DANTAS e
MÁRCIA GABRIELA MESSIAS BORGES PIMENTEL, eis que a magistrada
de  piso  considerou  o  valor  de  R$  714,00  (setecentos  e  quatorze  reais),
quando,  em verdade,  o valor pleiteado na petição inicial  e reconhecido na
decisão exequenda corresponde à R$ 786,00 (setecentos  e oitenta  e  seis
reais).

Em relação à incidência dos juros de mora,
a sentença primeva estabeleceu o termo inicial desde a citação. 

No  recurso  adesivo,  os  embargados
defendem a incidência a partir da  data em que cada parcela seria devida e
não a partir da citação.

Joeirando  os autos,  vê-se  às  fls.  278/286
que na fase de conhecimento, em julgamento de remessa oficial e apelações
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cíveis,  transitados  em  julgado,  este  Órgão  Fracionário  decidiu:  “devem
prosperar  as alegações do primeiro recorrente no que tange a atualização
monetária do valor da condenação, no sentido de que seja determinada de
forma  específica  a  incidência  ao  caso  de  juros  a  contar  da  citação,
atendendo-se à norma de natureza especial contida no art.  1º F da Lei nº
9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, incidindo, assim, o juros
aplicados  à  caderneta  de  poupança,  e  correção  monetária  a  partir  do
ajuizamento” (grifei).

Deste modo, quanto à incidência dos juros
de mora,  não é possível  em sede de embargos  à execução a revisão de
matéria já decidida, devendo ser mantida a sentença “a quo”, sob pena de
violação à coisa julgada, uma vez que fora estabelecido no título judicial a
aplicação dos juros de mora a partir da citação.

Por  tais  razões,  NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO  CÍVEL  E  DOU  PARCIAL  PROVIMENTO  AO  RECURSO
ADESIVO,  reformando  a  sentença  objurgada  no  tocante  à  quantia  a  ser
considerada  nos  cálculos  da  execução  da  sentença  para  os  embargados
Paulo Ricarte Dantas e Márcia Gabriela Messias Borges Pimentel, eis que a
magistrada de piso considerou o valor de R$ 714,00 (setecentos e quatorze
reais), quando, em verdade, o valor pleiteado na petição inicial e reconhecido
no título judicial exequendo equivale a R$ 786,00 (setecentos e oitenta e seis
reais).

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e a
Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 04de setembro de 2014.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos 
Relator 
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