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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACÓRDÃO
Apelação Cível – nº. 0020003-71.2015.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque 

Apelante:  Estado  da  Paraíba,  representado  por  seu  Procurador-Geral
Gilberto Carneiro da Gama 

Apelado: SINJEP – Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado
da Paraíba – Adv. Eduardo Monteiro Dantas (OAB-PB 9.759).

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  REMESSA
NECESSÁRIA  CONHECIDA  DE  OFICIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO
TÍTULO  EXECUTIVO  JUDICIAL.  PREVISÃO  NO
ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1.973.
DISPOSITIVO INCLUÍDO NO CPC EM AGOSTO
DE  2005.  TRANSITO  EM JUGADO DO  TÍTULO
EXECUTIVO  OCORRIDO  NO  ANO  DE  1997.
IRRETROATIVIDADE DA NORMA. ART. 5, XXXVI,
DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  EXCESSO  DE
EXECUÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE  EQUÍVOCO  NA
REALIZAÇÃO DO CÁLCULO.  DESPROVIMENTO
DO APELO E DA REMESSA OFICIAL. 

A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada.

A hipótese de inexigibilidade do título judicial,
prevista  no  art.  741,  parágrafo  único,  do
CPC/1.973, que foi incluído pela Lei n.º 11.232,
de 2005, não pode atingir decisão que transitou
em julgado antes da sua vigência.

Se os cálculos da Contadoria Judicial observa os
parâmetros  do  título  executivo  judicial,  o
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período não atingido pela prescrição quinquenal
e os encargos de mora, não há como acolher a
arguição  de  execesso  de  execução  que  não
consegue confrontar a memória de cálculos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo e à

remessa necessária.

Relatório

O  Estado  da  Paraíba interpôs  apelação  contra  o
SINJEP – Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da
Paraíba  hostilizando sentença do Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca desta Capital que, nos autos de Embargos à Execução,
processo n.º 0020003-71.2015.815.2001, julgou improcedente o pedido.

Do histórico dos fatos narrado na inicial dos embargos, o
Estado  da  Paraíba  alegou  a  inexigibilidade  do  título  executivo  por
inconstitucionalidade  do  conteúdo  do  julgado;  excesso  de  execução,
defendendo  que  o  valor  devido  seria  R$  1.551.809,44  (um  milhão,
quinhentos  e cinquenta e um mil,  oitocentos  e nove reais  e  quarenta e
quatro centavos), enquanto que o exequente estaria cobrando uma quantia
a maior, equivalente a R$ 60.500.733,42 (sessenta milhões, quinhentos mil,
setecentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos), e que, para
dirimir a dúvida seria necessário perícia contábil, visto que não poderiam os
cálculos do processo serem elaborados por servidores deste Egrégio Tribunal
pela Contadoria Judicial.

Impugnação aos Embargos à Execução (fls. 151/153).

Na sentença (fls. 155/159), o Magistrado, ao fundamento
de que os embargos à execução foram apresentados sob a égide do CPC de
1973; não há como acolher a arguição de inexigibilidade do título judicial,
amparada no art. 741, Parágrafo Único, do CPC/73, haja vista que o trânsito
em julgado é uma garantia fundamental assegurada no art. 5º, XXXVI, da
Constituição Federal, cuja relativização do dispositivo indicado somente se
admitia na hipótese de a decisão executada está embasada em lei ou ato
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normativo declarado inconstitucional pelo STF, o que não ocorreu no caso
concreto; e quanto ao excesso de execução, a decisão condenou o Estado
da  Paraíba  a  pagar  os  créditos  dos  servidores  verificados  em  razão  de
pagamento  de  remuneração  a  menor,  visto  que  adotou  para  os
serventuários da Justiça salário-base, à época, inferior ao salário-mínimo; o
acórdão do Tribunal restringiu o título apenas no que diz respeito ao período
não  atingido  pela  prescrição,  limitado  a  11/06/1997  a  03/10/1997;  os
cargos do Poder Judiciário eram escalonados em cinco níveis, de “A” a “E”,
de modo que cada nível superior tinha um acréscimo de 25% sobre o nível
anterior; o servidor do nível “A” vinha percebendo vencimento menor que o
salário-mínimo nacional unificado, o que foi constatado na sentença, e que,
inevitavelmente,  refletiu  na  remuneração  dos  servidores  dos  níveis  mais
elevados; a decisão consagrou a adoção do salário-mínimo como salário-
base do sistema remuneratório e que os cálculos da Contadoria Judicial são
os que atendem aos parâmetros do título judicial  transitado em julgado,
julgou improcedente o pedido dos Embargos à Execução e homologou os
cálculos da Contadoria Judicial, condenando o Embargante ao pagamento de
honorários advocatícios que fixou em 3% do proveito econômico.

Nas razões recursais (fls. 161/173), o Estado da Paraíba
arguiu inexigibilidade do título judicial, aduzindo que o Sindicato exequente
pretende cobrança de valores decorrentes de mandado de segurança que
garantiu aos substituídos pagamento de vencimento não inferior ao salário-
mínimo e que, na sua ótica, a decisão judicial que ensejou o título executivo
divorciou-se  do  entendimento  firmado  no  STF,  no  sentido  de  que
entendimento de “salário-mínimo constitucional”, extraída do art. 7º, IV, e
art.  39,  §2º,  da  CF  se  refere  à  remuneração  total  percebida,  e  não  ao
vencimento básico; e que a jurisprudência da Suprema Corte sempre foi
firme no sentido de que o direito subjetivo à remuneração dos servidores
públicos nunca inferior ao salário-mínimo diz respeito à remuneração global
percebida.

Alegou que a memória de cálculos apresentada pela parte
embargada  transborda  os  parâmetros  legais  ao  perseguir  créditos
totalizados  em  R$  60.500.733,42  (sessenta  milhões,  quinhentos  mil,
setecentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos), se comparado
com a planilha elaborado pelo Setor de Cálculos da Procuradoria-Geral do
Estado, a qual constatou que o valor  líquido seria R$ 1.551.809,44 (um
milhão, quinhentos e cinquenta e um mil, oitocentos e nove reais e quarenta
e quatro centavos).
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Aduziu  que  o  Exequente  partiu  de  um  suposto
vencimento devido na carreia dos serventuários da Justiça, enquanto que o
correto seria a diferença entre o valor pago a cada servidor até atingir R$
120,00, que era o salário-mínimo da época, e, por fim, que seria necessário
nomeação de perito externo para elaboração de perícia contábil, porquanto
entende que não seria  correto  a  realização de cálculos  no processo por
servidores da Contadoria Judicial deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Pugnou  pelo  provimento  do  recurso  para  que  fosse
julgado procedente o pedido dos embargos, prosseguindo a execução com o
valor incontroverso.

Contrarrazões oferecidas às fls. 176/181.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  indicando  o
regular prosseguimento do recurso, sem se pronunciar sobre o mérito do
presente feito (fls. 184/191). 

É o relatório. 

V O T O

Considerando que a sentença foi expressa no sentido de
não admitir a remessa necessária e que o valor cobrado supera o limite do
art. 496, §3º, II, do CPC/2015, conheço, de ofício, da remessa necessária e
faço a análise em conjunto com a apelação.

Busca  o  Apelante  a  reforma  da  sentença  que  julgou
improcedente o pedido dos Embargos à Execução de Título Judicial contra a
Fazenda Pública e homologou os cálculos da contadoria judicial.

Na  sua  ótica,  entende  que  o  título  judicial  padece  de
conteúdo materialmente inconstitucional ao admitir o salário-mínimo como
salário-base nas carreias dos servidores do Poder Judiciário, e para tanto,
aduziu  que  o  título  executivo,  embora  transitado  em  julgado,  pode  ser
desconstituído em sede de embargos, na forma do Parágrafo único, do art.
741, do CPC/1973, in verbis.

Art.  741  -  Na  execução  contra  a  Fazenda
Pública, os embargos só poderão versar sobre:
(Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)
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II - inexigibilidade do título;

Parágrafo  único.  Para  efeito  do  disposto  no
inciso  II  do  caput  deste  artigo,  considera-se
também inexigível o título judicial fundado em
lei ou ato normativo declarados inconstitucionais
pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em
aplicação  ou  interpretação  da  lei  ou  ato
normativo  tidas  pelo  Supremo  Tribunal
Federal  como  incompatíveis  com  a
Constituição  Federal.  (Redação  pela  Lei  nº
11.232, de 22/11/2005)

Disposito  incluído,  inicialmente,  pela  Medida
Provisória n.º 2.180-35, 24/08/2001.

Segundo o disposto arguido na Apelação, o título judicial
seria inexigível por ter admitido o salário-mínimo como salário-base, pelo
fato de que o TJPB pagava aos serventuários piso salarial inferior ao mínimo
constitucional,  enquanto  que  a  jurisprudência  do  STF  pacificou  o
entendimento diferente na Súmula Vinculante n.º 16.

Súmula Vinculante n.º 16 - Os artigos 7º, IV, e
39,  §  3º  (redação  da  EC  19/98),  da
Constituição,  referem-se  ao  total  da
remuneração percebida pelo servidor público.

Há  de  se  considerar,  primeiramente,  que  a  execução
conta  a  fazenda  pública  trata  de  sentença  proferida  no  Mandado  de
Segurança  n.º  97.003577-7 (fls.  56/58  do  Volume I),  que transitou  em
julgado em 12/12/1997, conforme certidão da Coordenadoria Judiciária, fl.
65.

Sob essa  ótica,  busca  o  Recorrente,  indiretamente,  dá
efeito retroativo ao disposto no art. 741, Parágrafo Único do CPC/1973, cuja
redação possibilita a relativização da coisa julgada em casos de decisão que
aplica  lei  ou  ato  normativo  tidas  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  como
inconstitucional  ou  dá  interpretação  incompatível  com  a  Constituição
Federal,  porém,  a  referida  hipótese  de  inexigibilidade  de  título  judicial
somete pode ser aplicada para aqueles transitados em julgados após a sua
vigência, visto que, para os anteriores, estaria afrontando a irretroatividade
da norma, garantia constitucional assegurada no art. 5º, XXXVI, da CF.
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Nessa linha, se acórdão que ensejou a cobrança na ação
coletiva  transitou  em  julgado  12/12/1997,  conforme  certidão  da
Coordenadoria Judiciária, fl. 65, não há como ser aplicado o disposto no art.
741,  parágrafo  único  do  CPC/1973,  visto  que,  referido  dispositivo  foi
incluído no CPC/1973 com a Medida provisória n.  2.180-35, 24/08/2001,
convertida em Lei nº 11.232, de 22/11/2005).

Noutro  asdpecto,  a  redação  da  Súmula  Vinculante  foi
publicada em 01/07/2009, ou seja, data em que o título judicial já estava
constituído  e  comn  trânsito  em julgado,  o  que  se  conclui  que  o  órgão
colegiado  deste  Egrégio  Tribunal  de  Justiça,  ao  julgar  o  mandado  de
segurança  coletivo,  não  decidiu  contra  entendimento  consolidado  na
Suprema Corte.

Desta forma, adotar o entendimento do Apelante no caso
concreto seria afrontar o disposto no art. 5º, XXXVI, da CF, que garante a
irretroatividade da lei para não prejudicar atos consolidados no direito da
pessoa, como o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

"A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada"

Nesse  sentido,  a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal
Federal é consolidada:

-  Recurso  extraordinário.  Mensalidade  escolar.
Atualização com base em contrato.
 - Em nosso sistema jurídico, a regra de que a
lei  nova não prejudicará o direito adquirido, o
ato jurídico perfeito e a coisa julgada, por estar
inserida  no  texto  da  Carta  Magna  (art.  5º,
XXXVI), tem caráter constitucional, impedindo,
portanto,  que  a  legislação  infraconstitucional,
ainda quando de ordem pública,  retroaja para
alcançar  o  direito  adquirido,  o  ato  jurídico
perfeito  ou  a  coisa  julgada,  ou  que  o  Juiz  a
aplique  retroativamente.  E  a  retroação  ocorre
ainda quando se pretende aplicar de imediato a
lei nova para alcançar os efeitos futuros de fatos
passados que se consubstanciem em qualquer
das referidas limitações, pois ainda nesse caso



Processo nº 0020003-71.2015.815.2001

há retroatividade -  a retroatividade mínima -,
uma vez que se a causa do efeito é o direito
adquirido,  a  coisa  julgada,  ou  o  ato  jurídico
perfeito,  modificando-se seus efeitos por força
da  lei  nova,  altera-se  essa  causa  que
constitucionalmente  é  infensa  a  tal  alteração.
Essa orientação, que é firme nesta Corte, não
foi  observada  pelo  acórdão  recorrido  que
determinou a aplicação das Leis 8.030 e 8.039,
ambas de 1990, aos efeitos posteriores a elas
decorrentes de contrato celebrado em outubro
de  1.989,  prejudicando,  assim,  ato  jurídico
perfeito.  Recurso  extraordinário  conhecido  e
provido.
(RE 188366, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES,
Primeira Turma, julgado em 19/10/1999, DJ 19-
11-1999  PP-00067  EMENT  VOL-01972-02  PP-
00382)

Portanto, o Parágrafo Único do art. 741 do CPC/1973 é
inaplicável ao caso concreto, em face do princípio da irretroatividade da lei.

Quanto  à  arguição  de  excesso  de  execução,  alega  o
Apelante que o Recorrido incidiu em erro na elaboração dos cálculos dos
créditos  que estão sendo executados  no processo,  aduzindo que não foi
considerado o valor pago a título de vencimento básico e o salário-mínimo
da época.

Nessa ótica,  entende o  Estado  da  Paraíba  que o  valor
devido é a diferença entre o que era pago a cada servido até o limite de
atingir o salário-mínimo da época, de R$ 120,00 (doc. fl. 17 dos Embargos à
Execução),  e  que  não  poderiam  ser  considerados  os  cálculos  da  parte
contrária, por considerar o vencimento devido.

Todavia,  a  tese  do  Apelante  está  amparada  no
entendimento da remuneração total completando o mínimo nacional, o que
não foi aplicado ao caso concreto devido à irretroatividade da norma.

No  caso,  o  título  executivo  é  constituído  por  acórdão
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que concedeu a segurança reconhecendo
o direito de os servidores perceberem piso salarial nunca inferior ao salário-
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mínimo  nacional  (fls.  56/58),  entendimento  este  que,  à  época,  era
amplamente aplicado pelos tribunais, inclusive foi repetido no acórdão que
julgou  a  apelação  da  ação  ordinária  de  cobrança,  fls.  154/156,  que  foi
expresso no sentido  de que é  obrigação constitucional  do  poder  público
remuneração  seus  servidores  com piso  nunca  inferior  ao  salário-mínimo
nacional.

Quanto  aos  cálculos  da Contadoria  Judicial,  observa-se
que  foi  elaborada  a  planilha  observando  o  título  executivo  judicial,
considerando  como  salário-base  dos  serventuários  o  valor  do  salário-
mínimo,  incidindo  as  repercussões  de  gratificações  de tempo  de  serviço
(anuênios), as diferenças de entrância para entrância (10%, 20% e 30%) e
as  ascensões  funcionais  dos  servidores  do  Poder  Judiciário,  que  era
escalonada em cinco níveis de “A” a “E”, com 25% de acréscimo em cada
nível,  na forma do art.  2º da Lei  Estadual  nº 5.634/92 e Resolução n.º
029/93 do TJPB.

Deve  ser  considerando,  também,  que  os  cálculos  da
Contadoria  Judicial  levou  em  consideração  o  período  não  atingido  pela
prescrição, o qual foi especificado no acórdão, ou seja, de 11 de junho de
1997 a 03 de outubro de 1997 (fls. 154/156 da ação de cobrança, vol. I).

Por fim, o simples fato de figurar no processo interesse
inerente à categoria dos serventuários do Judiciário não afasta a presunção
de legitimidade dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, visto que
os servidores são investidos por concurso público e tomam posse nos cargos
mediante  compromisso  legal,  não  sendo  necessário  elaboração  de  uma
terceira planilha de cálculos por perito independente.

Portanto, não vislumbro razão plausível para acolher as
arguições do Apelante.

Frente ao exposto, nego provimento à Apelação e à
Remessa  Necessária,  mantendo  a  sentença  em  todos  os  seus
fundamentos.

Nos  termos  do  art.  85,  §  11,  do  CPC/2015,  e
considerando que os honorários de sucumbência foram fixados em 3% do
valor  da  condenação,  majoro  a  verba  honorária  para  4%,  devidos  ao
advogado do SINJEP.
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É como voto 

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos

Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o

Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado para

substituir o  Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá e

Benevides).

Presente ao julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor

Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 06 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Relator 04


