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APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA 
A  FAZENDA  PÚBLICA.   MEMÓRIA  DE  CÁLCULOS 
APRESENTADA PELA EXEQUENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. NÃO  CARACTERIZAÇÃO.  DESPROVIMENTO  DO 
APELO.

- Não merece prosperar a alegação do  município de que a 
recorrida  não  apresentou  demonstrativo  de  débito 
suficientemente  explicado,  com  a  especificação  dos  juros, 
correção  monetária  e  multa  sobre  o  valor  do  débito, 
porquanto,  no  corpo  da  petição  trouxe  a  memória  de 
cálculos,  identificando  os  valores  que  entende  lhe  serem 
devidos,  divididos  em  sub  itens,  cada  um  deles 
correspondente a uma verba constante na condenação.

-  Não  evidenciado  o  nítido  propósito  protelatório  da 
insurreição,  mas sim a sua natureza de meio  impugnativo 
normal,  fruto  do  inconformismo  natural  de  qualquer 
demandante,  não há como ser imputada a condenação por 
litigância de má-fé.

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

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo município de São 
José do Sabugi contra a sentença de fls. 16/17, prolatada pelo juízo da Comarca de 
Santa Luzia, que nos autos dos  Embargos à Execução, julgou improcedentes dos 
pedidos, em decisão assim ementada:

“EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  OPOSTO  PELA  FAZENDA  PÚBLICA. 
DEMONSTRATIVO DO DÉBITO APRESENTADO PELO EXEQUENTE. 
VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.

- Tendo a exequente/embargada apresentado o demonstrativo do débito 
atualizado  quando  do  ajuizamento  da  ação  executiva,  cumpriu 
rigorosamente o disposto no art. 614, II do CPC.

- No caso em análise, observo que não restou configurada a litigância de 
má-fé arguida pela embargada, pois ao ajuizar a presente demanda, o 
embargante tão somente utilizou-se dos meios jurídicos inerentes à sua 
situação e postos à disposição da defesa de seus interesses, assegurados, 
inclusive, pela Carta Constitucional.”

Em suas razões, o recorrente sustenta que  para dar início à 
execução  “o credor obrigatoriamente deverá estar de posse do título executivo, com as  
características  de  líquido  e  certo,  o  que  não  existe  no  caso  em  julgamento,  pois  não  
apresentou memória discriminada”.

Assevera que “recorrida não apresentou demonstrativo de débito  
suficientemente explicado, com a especificação dos juros, correção monetária e multa sobre  
o valor do débito”, tornando impossível qualquer oposição aos cálculos, em virtude 
da dificuldade de compreender o demonstrativo.

Requer, por fim, a reforma da sentença ante a inexistência de 
memória discriminada, ocasionando prejuízo à edilidade, por inobservância dos 
índices aplicados.

Contrarrazões  às  fls.  36/38  pugnando pela  manutenção  da 
sentença, com condenação da apelante por litigância de má-fé.

Cota Ministerial encartada às fls.44/46,  sem manifestação de 
mérito.

É o relatório. 
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V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Conheço o recurso, uma vez que presentes os pressupostos 
de admissibilidade.

Trata-se de embargos à execução opostos pelo Município de 
são José do Sabugi contra a execução de sentença que concedeu à autora o direito 
de receber: “I - remuneração retida (vencimentos): dos meses de maio a dezembro de 2004  
e novembro e dezembro de 2008, observada a evolução do salário mínimo nacional; II –  
gratificação  natalina  (13º  salário)  retida:  integral,  relativa  aos  anos  de  2005  a  2008;  
proporcional, no ano de 2004 (8/12 = oito doze avos); III – adicional de um terço (1/3) de  
férias:  integral,  nos anos de 2005 a 2008; proporcional  ano de 2004 (8/12 = oito doze  
avos)”, tudo acrescido de juros de mora de 0,5% (art. 1º-F, da Lei 9.494/97) ao mês e 
correção monetária, pelo INPC, a  partir da citação (art. 219, do CPC) e, ainda, 
honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) do valor total da condenação 
(art. 20, §§ 3º e  4º, do CPC), pelo demandado, sucumbente. 

O cerne da controvérsia  consiste,  portanto,  em verificar  se 
foram  cumpridos os requisitos do art. 614, em especial, o do inciso II do CPC para 
fins de execução de sentença contra a Fazenda Pública.

Analisando-se  a  peça  de  ingresso  da  execução,  verifica-se 
que a exequente,  no corpo da petição trouxe a memória de cálculos no item 2 
(fls.160/161),  identificando os valores que entende lhe serem devidos, divididos 
em  sub  itens,  cada  um  deles  correspondente  a  uma  verba  constante  na 
condenação.

Por  outro  lado,  compulsando-se  os  autos,  nota-se  que  os 
documentos informativos para a elaboração do cálculo exequendo, encontram-se 
todos no processo originário ou em poder do Município, não havendo qualquer 
prejuízo à sua defesa. 

Não merece prosperar, portanto, a alegação do  município de 
que  a  recorrida  não  apresentou  demonstrativo  de  débito  suficientemente 
explicado, com a especificação dos juros e correção monetária sobre o valor do 
débito.

Por  fim,  não  verifico  a  presença  dos  elementos 
configuradores  da  litigância  de  má-fé  por  parte  do  recorrente,  arguida  pela 
apelada.

Com efeito, para Nelson Nery Júnior, litigante de má-fé “é a  
parte  ou  interveniente  que,  no  processo,  age  de  forma  maldosa,  com  dolo  ou  culpa,  
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causando  dano processual  à  parte  contrária.  É  o  improbus  litigator,  que  se  utiliza  de  
procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível  
vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito”1.

Prevendo objetivamente os casos de litigância de má-fé, o art. 
17, CPC, determina:  “Reputa-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou  
defesa  contra  texto  expresso  de  lei  ou  fato  incontroverso;  (...)  V  -  proceder  de  modo  
temerário em qualquer incidente ou ato do processo;  (...)  VII -  interpuser recurso com  
intuito manifestamente protelatório”.

No  caso  dos  autos,  a  despeito  de  não  assistir  razão  ao 
insurreto, não vislumbro que  o recurso tenha sido movido com nítido e evidente 
propósito protelatório, mas sim como meio impugnativo normal e consequente do 
inconformismo natural de qualquer litigante, atuando na defesa de seus interesses. 

Entender ao contrário, acarretaria por restringir o direito de 
defesa, na medida em que praticamente  imporia sanções a todo autor de apelo 
desprovido.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
RECURSO APELATÓRIO  e  rejeito  o pedido de condenação do recorrente por 
litigância de má-fé, mantendo integralmente a decisão vergastada .

É como voto.

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 16 
de setembro de 2014, conforme certidão de julgamento de f. 54. Participaram do 
julgamento,  além  desta  relatora,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz 
convocado para substituir os Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o 
Exmo. Des.  José Aurélio  da Cruz.  Presente à sessão,  o  Exmo. Sr.  Dr.  Francisco 
Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJPB, João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes

Relatora

1  Código de Processo Civil Comentado, 10ª ed., Ed. RT, São Paulo, 2007, pág. 213.
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