
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE  DO  DESEMBARGADOR  JOÃO  ALVES  DA S ILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO Nº 0000254-26.2013.815.0421
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
ORIGEM: Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito de Santa Fé
APELANTE:  Município de Bonito de Santa Fé (Adv. Ananias Synésio da Cruz OAB/PB

5.566)
APELADA: Josefa da Silva Rufino (Adv. Joaquim Daniel – OAB/PB 7.048)

APELAÇÃO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
EXCESSO.  CÁLCULOS  APRESENTADOS  PELO  RECORRENTE
QUE NÃO ABARCAM TODOS OS PARÂMETROS FIXADOS NA
SENTENÇA.  EXCESSO  NÃO  DEMONSTRADO.  CÁLCULO
REALIZADO  PELA  CONTADORIA  JUDICIAL.  ACERTO  DA
DECISÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

- Não logrando o embargante demonstrar  o excesso de execução
defendido,  a  rejeição da  pretensão  é  medida  que se  impõe,  por
força do não cumprimento do que aponta o art. 373, I, do CPC.

- As parcelas relativas as contribuições previdenciárias e imposto
de renda, que são legais e obrigatórias, e os respectivos descontos
somente  poderão  efetivar-se  por  ocasião  do  pagamento  do
precatório,  ou seja,  quando da disponibilidade dos valores  e  no
momento  de  sua  ocorrência,  não  se  constituindo  excesso  de
execução, já que é encargo da fonte pagadora reter tais obrigações
fiscais.

- Em julgado sob o rito do art. 543-C do CPC (REsp 1227133/RS ??
DJe 19/10/2011), o STJ firmou o entendimento de que "Não incide
imposto de renda sobre os juros moratórios legais em decorrência
de sua natureza e função indenizatória ampla ", o que também se
aplica à contribuição previdenciária, face à sua natureza tributária.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.



ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, negar provimento ao recurso, integrando a decisão a súmula
de julgamento encartada à fl. 84.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Bonito de Santa Fé
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca nos autos dos embargos à
execução, opostos pelo Poder Público recorrente em face de Josefa da Silva Rufino. 

Na  decisão  recorrida,  o  magistrado  a  quo,  julgou  parcialmente
procedente o pedido, para declarar a existência de excesso de execução e fixar como devido o
valor  de  R$  18.662,35,  ao  seu  advogado  o  valor  de  R$  1.866,24,  a  título  de  honorários
advocatícios  sucumbenciais  na  ação  principal  de  execução  e  o  valor  de  R$  1.495,42  de
contribuição previdenciária, totalizando R$ 22.024,01, razão pela qual, homologou os cálculos
firmados pela Contadoria Judicial. 

Ainda, condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e
honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa nos
termos do art. 98, §3º, CPC.

Inconformado  com  o  provimento,  o  ente  municipal  em  suas  razões
recursais  pugna  pela  reforma  do  decisum de  primeiro  grau,  argumentando,  em  síntese:
aplicação  equivocada  dos  juros  moratórios,  excesso  no  valor  dos  honorários  advocatícios,
necessidade de inclusão das contribuições previdenciárias como crédito do promovente, falta
de retenção do imposto de renda.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Devidamente  intimado,  o  embargado  recorrido  apresentou
contrarrazões às fls. 71/73..

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do
RITJPB c/c o art. 178, do CPC.

É o relatório.

VOTO 

A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça reside em definir se
há excesso nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, nos autos dos embargos à
execução opostos pelo Município apelante em face de Josefa da Silva Rufino.

Conforme relatado, o magistrado a quo, julgou parcialmente procedente



o pedido, para declarar a existência de excesso de execução e fixar como devido o valor de R$
18.662,35,  ao  seu  advogado  o  valor  de  R$  1.866,24,  a  título  de  honorários  advocatícios
sucumbenciais  na  ação  principal  de  execução  e  o  valor  de  R$  1.495,42  de  contribuição
previdenciária, totalizando R$ 22.024,01, razão pela qual, homologou os cálculos firmados pela
Contadoria Judicial. 

Observe-se que os cálculos anexados com a execução trazem consigo
a totalidade das  rubricas  objeto  da condenação,  não havendo razões  para a mudança,
mormente porquanto o Poder Público executado, ao arguir o excesso de execução, faz de
forma genérica, além de se afastar do provimento que gerou o título executivo judicial,
insurgindo-se contra verbas e procedimentos adotados quando da ação de conhecimento,
o que não é permitido neste momento processual, o que deveria ser discutido, todavia,
antes do trânsito em julgado da lide originária.

Registre-se,  outrossim,  que  a  contadoria  judicial  apontou,  às  fls.
28/31v, um débito de R$ 20.528,55 (vinte mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e
cinco centavos),  acrescido da contribuição previdenciária no valor de R$ 1.495,42 (mil,
quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos)

Neste  contexto,  a  solução  do  litígio  passa,  pois,  pela  teoria  da
distribuição do ônus da prova, insculpida no art. 373, I e II, do novo CPC, que repetiu a
regra do antigo diploma processual, que estabelece competir ao autor o ônus da prova dos
fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, o ônus de provar fato modificativo, extintivo ou
impeditivo do direito do autor. Este é o ensinamento de Humberto Theodoro Jr.: 

“No  processo  civil,  onde  quase  sempre  predomina  o  princípio
dispositivo,  que  entrega a  sorte  da  causa  à  diligência  ou interesse da
parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova”.

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a
verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar,
nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples
ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos
alegados e  do qual  depende a existência  do direito subjetivo que pretende resguardar
através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que fato inexistente. 

No presente caso, o Poder Público Municipal embargante não logrou
provar os fatos constitutivos do direito alegado, daí porque a pretensão recursal deve ser
afastada. 

Quanto  à  alegação  da  necessidade  de  incidência  de  contribuição
previdenciária  por  cargo  da  apelada  e  retenção  de  imposto  de  renda,  não  merece
prosperar.



Efetivamente  a  contribuição  previdenciária  é  devida.  Porém,  seu
lançamento  no  cálculo  em  nada  modifica  os  valores  devidos  no  processo  principal,
devendo, todavia,  ser descontada quando do efetivo pagamento. É que tais verbas são
deduzidas em razão de determinação legal, independentemente da vontade das partes e
de terem sido ou não tratadas no processo de cognição. 

O que ocorre no caso em questão é que o momento adequado para se
efetivar os descontos não se concretizou. No entanto, em momento adequado deverão os
descontos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária serem aplicados, ou
seja, no momento do pagamento.

Expostas todas as considerações  supra,  nego ao recurso apelatório,
mantendo incólumes todos os termos da sentença objurgada. 

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Exma  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de março de 2018.

João Pessoa, 28 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


