
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0002944-59.2015.815.0000 — 10ª Vara Cível da Capital
Relator : Dr. João Batista Barbosa, Juiz convocado em substituição ao Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides.
Apelante : Suely da Cunha Paiva Serafim
Advogado : José Mario Porto Junior (OAB/PB nº 3.045) e Outro
Apelado : Vanderly de Sousa Carvalho
Advogado : Emilson de Lucena Formiga (OAB/PB nº 4.917-A)

EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
NOTAS  PROMISSÓRIAS.  INADIMPLEMENTO.  ALEGAÇÃO  DE
EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMEN-
TO DE CLÁUSULA OBRIGACIONAL IMPOSTA NO CONTRATO.
ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS. APELAÇÃO CÍVEL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

– Verificada a ocorrência de excesso de execução, por obrigação já constituída no curso do
negócio jurídico, cumpre apurar o valor excedente, subtraindo do débito principal.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso apelatório. 

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Suely da Cunha Paiva Serafim
em face da sentença de fls. 126/128, que acolheu parcialmente os embargos do devedor, opostos
pelo ora apelado, para reconhecer a ocorrência do excesso na execução, nos termos do art. 743, IV
do CPC, determinando, para tanto, o abatimento do valor principal, da quantia de R$ 6.000,00 (seis
mil reais), prosseguindo-se a execução tão somente com relação à importância remanescente, qual
seja, R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Inconformado,  o  recorrente  pugna  (fls.  140/146)  pelo  provimento  do
recurso, para que seja dado prosseguimento à execução nos moldes da inicial, uma vez que não há
excesso, pois a comissão de corretagem foi paga pelo ora apelado por livre iniciativa, mesmo sendo
de obrigação do apelante.

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  parte  apelada  não  apresentou
contrarrazões (fl. 148v).



Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça não ofereceu parecer
opinativo, alegando falta de interesse público que enseje sua intervenção obrigatória (fls. 156/157).

O  recurso  apelatório  havia  tido  seu  seguimento  negado,  em  razão  de
intempestividade.  Esta  decisão  foi  objeto  do juízo  de  retratação,  em razão da  comprovação da
tempestividade através de agravo interno interposto pelo ora apelante.

É o relatório. 

VOTO.

De início, cumpre ressaltar que a sentença ora recorrida fora publicada sob a
vigência do Código de Processo Civil de 1973, motivo pelo qual tal regramento deverá regular os
efeitos e os requisitos de admissibilidade do recurso contra aquela interposto.

Pois bem, preenchidos os pressupostos de admissibilidade de acordo com os
termos dispostos no Código de Processo Civil de 1973, conheço da apelação, passando à análise dos
argumentos recursais.

Depreende-se dos autos que a ora apelante Suely da Cunha Paiva Serafim
moveu Execução Forçada contra o apelado Vanderly de Sousa Carvalho, em razão de duas notas
promissórias de nº 07/08 e 08/08, cada uma no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), vencidas em
23/12/2003 e 23/01/2004, respectivamente (fls. 04 e 05 do processo principal).

Após  a  penhora  on  line,  o  executado  opôs  os  presentes  Embargos  do
Devedor,  concordando com a dívida das  notas  promissórias,  porém alegando haver  excesso na
execução, em razão do pagamento de comissão de corretagem no contrato de compra e venda que
originou a dívida, mesmo sendo tal pagamento obrigação da ora apelante (conforme Cláusula Sexta
do contrato anexado às fls. 07/09).

O juiz de primeiro grau acolheu parcialmente os embargos, para reconhecer
a ocorrência do excesso de execução, nos termos do art.  743, IV do CPC/73. Determinou, para
tanto,  seja  abatido  do  valor  principal  executado  a  quantia  de  R$  6.000,00  (seis  mil  reais),
prosseguindo-se a execução tão somente em relação a importância remanescente,  qual  seja,  R$
14.000,00 (quatorze mil reais).

Pois bem.

Conforme bem decidiu o magistrado  a quo,  resta comprovado nos autos,
através do documento de fl. 10, o recebimento pelo corretor de imóveis da quantia de R$ 6.000,00
(seis  mil  reais),  paga pelo ora embargante.  Por outro lado,  é inconteste que a obrigação de tal
pagamento era da ora apelada,  consoante o contrato de compra e venda juntado aos autos (fls.
07/09).

Dessa forma, “tratando-se de documento legítimo, não contra atacado pela
embargada, que deixou de trazer elementos necessários à desconstituição do pagamento, forçoso é
reconhecer o excesso de execução, nos termos do art. 743, IV do CPC”. (fl. 127).

Ademais,  o Código Civil  Brasileiro,  em seus artigos 368 e 369, prevê a
compensação de obrigações entre credor e devedor. Veja-se:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas
obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.



Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Nesse sentido:

IMPUGNAÇÃO  AO  CUMPRIMENTO  DA  SENTENÇA.  COMPENSAÇÃO  DE
CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO QUE A EXECUTADA É CREDORA DA EXEQUENTE
EM OUTRA DEMANDA, TAMBÉM NA FASE DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA.
Existindo crédito em favor da recorrente e que não foi impugnado concretamente pela parte
recorrida,  possível  o  deferimento  da  compensação  judicial.  No  caso,  a  executada
demonstrou  que  possui  crédito  frente  à  exeqüente  que  já  é  objeto  de  cumprimento  de
sentença (fl. 26), razão pela qual não há obstáculo para a compensação, no termos do art.
368 do CCB. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004412920, Primeira Turma
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 11/03/2014).

Diante do exposto,  nego provimento ao recurso apelatório, mantendo a
sentença em todos os seus termos. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Participaram do julgamento o Exmo. Sr. Dr. João Batista Barbosa (Juiz Convocado com jurisdição
limitada para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides), o Exmo. Sr. Dr. Eduardo José
de Carvalho Soares (Juiz Convocado para substituir a  Desª. Maria das Graças Morais Guedes) e o
Exmo. Sr. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz Convocado para substituir o Des. Marcos Cavalcanti
de Albuquerque).

Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega, Promo-
tor de Justiça Convocado.

João Pessoa, 10 de abril de 2018.

                                                  João Batista Barbosa
                                               Juiz convocado/Relator
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RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Suely da Cunha Paiva Serafim
em face da sentença de fls. 126/128, que acolheu parcialmente os embargos do devedor, opostos
pelo ora apelado, para reconhecer a ocorrência do excesso na execução, nos termos do art. 743, IV
do CPC, determinando, para tanto, o abatimento do valor principal, da quantia de R$ 6.000,00 (seis
mil reais), prosseguindo-se a execução tão somente com relação à importância remanescente, qual
seja, R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Inconformado,  o  recorrente  pugna  (fls.  140/146)  pelo  provimento  do
recurso, para que seja dado prosseguimento à execução nos moldes da inicial, uma vez que não há
excesso, pois a comissão de corretagem foi paga pelo ora apelado por livre iniciativa, mesmo sendo
de obrigação do apelante.

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  parte  apelada  não  apresentou
contrarrazões (fl. 148v).

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça não ofereceu parecer
opinativo, alegando falta de interesse público que enseje sua intervenção obrigatória (fls. 156/157).

O  recurso  apelatório  havia  tido  seu  seguimento  negado,  em  razão  de
intempestividade.  Esta  decisão  foi  objeto  do juízo  de  retratação,  em razão da  comprovação da
tempestividade através de agravo interno interposto pelo ora apelante.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 05 de março de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz convocado


	

