
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO  DO VALLE FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001063-68.2009.815.0061.
Origem     : 2ª Vara da Comarca de Araruna.
Relator     : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante    : Município de Tacima.
Advogado  : Paulo Wanderley Câmara e Elyene de Carvalho Costa.  
Apelado  : Everan Esmerinda de Sousa.
Advogado : José Ivanildo Soares da Silva.

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NOS
CÁLCULOS  DE  EXECUÇÃO  PELO
EXEQUENTE.  DATA-BASE  INCORRETA
APRESENTADA  EM  PLANILHA  PELO
EMBARGANTE.  ALEGAÇÃO  DE
PAGAMENTO  DA  DÍVIDA.  NÃO
DEMONSTRAÇÃO.   SENTENÇA MANTIDA.
APELO DESPROVIDO.

-  Considerando  que  os  cálculos  apresentados  em
planilha  pelo  recorrente  se  mostraram  incorretos,
tendo em vista a data inicial utilizada para o cálculo
das  férias  mais  o  terço  constitucional,  devem ser
mantidos os cálculos apresentados pelo exequente,
com uma diferença a maior de R$ 188,33 (cento e
oitenta e oito reais e trinta e três centavos).

- Não merecem ser acolhidas as alegações quanto
ao  suposto  pagamento  da  dívida,  se  não  há  nos
autos qualquer comprovação nesse sentido. 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão  ordinária,  negar provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do
relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Município  de
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Tacima em face da sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara da Comarca de
Araruna que, nos autos dos  Embargos à Execução,  manejados pelo ora
recorrente em face de Everan Esmerinda de Sousa, julgou improcedente o
pedido inicial. 

O Município de Tacima opôs Embargos à Execução em face
dos cálculos apresentados pela exequente em fase de execução de sentença.
Na sua ótica, havia excesso na elaboração dos referidos cálculos, porquanto
a parte embargada utilizou data diversa para atualizar os valores referentes
às férias mais acréscimo do terço constitucional.

Segundo  a  edilidade  recorrente,  como  a  parte  embargada
entrou no serviço público em setembro de 1997, o período aquisitivo para o
gozo das férias seria sempre esse mês.

Dessa forma, o valor correto devido à embargada seria de R$
4.781,67  (quatro  mil,  setecentos  e  oitenta  e  um  reais  e  sessenta  e  sete
centavos)  e  não  R$  4.970,00  (quatro  mil,  novecentos  e  setenta  reais),
conforme cobrado pelo pela exequente.

Diante desse cenário, requereu o acolhimento dos presentes
embargos para reduzir o valor da execução.

Sentenciando,  o  magistrado  a  quo  julgou  improcedente  o
pedido  inicial.  Entendeu  o  juízo  de  primeiro  grau  que  os  cálculos
apresentados pelo município embargante se  mostraram inadequados, “eis
que  a  planilha  que  dá  embasamento  à  sua  pretensão  (fls.  04)  foi  toda
confeccionada  com  data-base  de  30/09,  enquanto  que  o  processo  de
reconhecimento revela que a admissão foi no dia 01/09”. Acrescentou que
“em função dessa  diferença na data inicial  dos  cálculos,  o  embargante
ganhou 30 dias a seu favor,  fazendo com que o  quantum debeatur fosse
reduzido de R$ 4.970,00 para R$4.781,67, não se devendo, por tal razão
acolher seu argumento.”

Irresignado,  o embargado interpôs a  presente apelação (fls.
27/32), trazendo a lume as mesmas alegações levantadas em sua inicial para
que fosse corrigido o valor devido a título de execução.  

Em adição, afirmou que demonstrou o pagamento  da verba
salarial devida, restando, pois, prejudicada a execução. 

Nesse contexto, requereu a reforma da sentença em face do
excesso  de  execução  demonstrado,  bem  como  diante  do  pagamento  da
dívida.

Embora  devidamente  intimada,  a  parte  embargada  não
apresentou contrarrazões (fls. 37).

Instada  a  se  manifestar,  a  Douta  Procuradoria  de  Justiça
deixou de emitir parecer de mérito por entender desnecessária a intervenção
ministerial no presente feito (fls. 43).
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É o relatório.

VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço
do recurso interposto.

Como  relatado,  o  recorrente  atravessou  Apelação  Cível
visando  à  reforma  da  decisão  de  primeiro  grau,  que  não  reconheceu  o
excesso de execução apontado na inicial. Para tanto, levantou os mesmos
argumentos trazidos  na exordial.  Segundo o recorrente,  havia excesso na
elaboração dos  cálculos apresentados pela exequente, tendo em vista que foi
utilizada data inadequada para atualizar os valores referentes às férias mais
acréscimo do terço constitucional. No mais, acrescentou que a dívida havia
sido quitada, restando, portanto, prejudicada a execução.

Em que pesem as alegações do recorrente, estas não devem
prosperar.  Como  afirmou  o  magistrado  sentenciante,  os  cálculos
apresentados pelo ente municipal às fls. 04 mostraram-se incorretos, tendo
em  vista  que  a  data  utilizada  para  o  cálculo  das  férias  mais  o  terço
constitucional tomou como base o dia 30 do mês de setembro (fls. 04) e não
a data-base em que a embargada foi admitida no serviço público, ou seja, o
dia 1º do mesmo mês (fls. 08 do anexo).

Desta feita, por óbvio, a diferença existente entre os valores
apresentados pelo embargante e exequente, em virtude da data inicial dos
cálculos  não  é  devida.  In  casu,  como  bem  pontuou  juízo  a  quo,  o
embargante ganhou trinta dias a seu favor, resultando em uma diferença a
menor de R$ 188,33 (cento e oitenta e oito reais e trinta e três centavos).
Portanto,  dúvidas  inexistem  quanto  aos  cálculos  apresentados  pela
exequente às fls. 60/61 do anexo, já que não se vislumbra qualquer erronia
em  seus  cálculos  fornecidos.  Ademais,  ressalte-se  que,  em  suas  razões
recursais, o recorrente sequer rebateu a divergência acima apontada quanto à
contagem  dos  cálculos,  em  nada  se  referindo  ao  início  da  contagem
conforme  indicado  pelo  juízo,  não  contrariando,  portanto,  a  decisão
objurgada.  

Quanto ao suposto pagamento das verbas salarias sustentado
pelo recorrente, não existiu nos autos qualquer comprovação nesse sentido,
não havendo como serem acolhidas as suas alegações.

Neste  trilhar  de  ideias,  comungo  do  mesmíssimo
entendimento  exarado  pelo  juízo  a  quo  ao  julgar  improcedentes  os
Embargos à Execução opostos pelo Município de Tacima, não merecendo,
portanto, qualquer reparo.

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo irretocável a sentença atacada.

É COMO VOTO.  
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Presidiu a sessão o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho, o Exmo. Dr. José Ferreira Ramos Júnior (juiz convocado, para
substituir  a  Exma  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda
Ferreira) e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nasci-
mento Lemos, Promotora de Justiça convocada. 

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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