
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

Apelação Cível nº 0022928-11.2013.815.2001 — 4ª Vara da Fazenda Pública
Relator    : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante  : Estado da Paraíba, rep por seu Procurador Deslosmar Mendonça Júnior
Apelado    : Emerson Andrade de Carvalho
Advogada : Francisco de Andrade Carneiro Neto (OAB/PB - 7964)

APELAÇÃO  CÍVEL  —  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  —
ALEGAÇÃO DE EXCESSO — INOCORRÊNCIA — CÁLCULOS
EFETUADOS NOS MOLDES DA SENTENÇA — ENTENDIMENTO
FIRMADO NO TJPB —DESPROVIMENTO DO APELO.

— “Não merecem provimento os embargos à execução quando os cálculos
apresentados pelo exequente estão em consonância com o decidido na sentença
executada.”(TJPB - Acórdão do processo nº 00006881820128150981 - Órgão (4ª
Câmara cível) - Relator Des. João Alves da Silva - j. em 06-03-2014)

Vistos, etc.

Trata-se de  apelação cível  interposta  pelo  Estado da Paraíba  contra  a
sentença de fls. 56/58 proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de Emerson
Andrade de Carvalho, julgando improcedente os embargos, e consequentemente homologando os
cálculos da contadoria,  no valor de R$ 169.477,20 (cento e sessenta e nove mil quatrocentos e
setenta e sete reais e vinte centavos).

O apelante, em suas razões recursais (fls. 60/66), sustenta existir excesso na
execução quanto a aplicação dos juros de mora, tendo em vista que este deveria ser contado a partir
da  citação  válida.  Asseverou  também  a  respeito  da  “necessidade  da  remessa  dos  cálculos
apresentados pela parte exequente a assessoria contábil deste juízo como forma de garantir que o
erário não seja despendido de maneira excessiva.”. Afirma ainda, que não deveria ter o magistrado
arbitrado honorários,  já que os mesmos já havia sido arbitrados na ação de cobrança.  Por fim,
requer o provimento do apelo.

Contrarrazões às fls.68/71.

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu o parecer de fls. 80/81, opinando
pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório. Decido.

Depreende-se  dos  autos  em  apenso  ter  a  ora  apelada  ajuizado  ação  de
obrigação  de  fazer  em face  do  Estado,  na  qual  foi  julgado  parcialmente  procedente  o  pedido,
condenando o promovido ao  “pagamento das diferenças salariais  do período não prescrito, já
definido acima, além do ressarcimento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,



no percentual de 10% sobre o valor total da dívida (art.20, § 4º, do CPC, com juros moratórios de
0,5% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC, desde quando a diferença
salarial deveria ter sido paga, devendo tudo ser apurado na fase de liquidação de sentença.”

Após  o  trânsito  em julgado  (fls.  70  –  autos  em apenso),  a promovente
apresentou petição para cumprimento da sentença (fls.  80/81 – autos  em apenso),  apontando a
quantia de R$ 96.560,15 (noventa e seis mil quinhentos e sessenta reais e quinze centavos) a ser
executada.

Pois bem, nos termos do art. 739-A, § 5º, do CPC, “quando o excesso de
execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor
que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos
ou de não conhecimento desse fundamento.”

A partir de uma análise dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro
grau  encaminhou  os  autos  para  Contadoria  Judicial,  tendo  esta  apurado  o  montante  de  R$
169.477,20 (cento e sessenta e nove mil quatrocentos e setenta e sete reais e vinte centavos), sendo
R$ 154.070,19 (cento e cinquenta e quatro mil e setenta reais e dezenove centavos) relativo ao
crédito principal e R$ 15.407,01 (quinze mil quatrocentos e sete reais e um centavo) referente a
honorários sucumbenciais.

O Cálculo da contadoria dispõe sobre os juros e a correção monetária nos
moldes descritos na sentença, sendo assim, não se vislumbra nenhum erro nos cálculos expostos
pela recorrida, o que impõe a rejeição dos embargos.

Nesse sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS  BANCÁRIOS.
IMPUGNAÇÃO  AO  CUMPRIMENTO  DE
SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.CÁLCULOS. Resta claro que foram acrescidas
às parcelas a correção monetária e os juros devidos. Assim, os cálculos apresentados pela
agravada encontram-se corretos, visto que foram aplicados os índices determinados na
decisão que originou o cumprimento de sentença.  Agravo de instrumento a que se
nega seguimento. (TJRS; AI 313288-44.2014.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Segunda
Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Umberto  Guaspari  Sudbrack;  Julg.  21/08/2014;  DJERS
28/08/2014) 

No mesmo norte, entende o TJPB:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO
NÃO  DEMONSTRADO.  CÁLCULO  APRESENTADO  NOS  TERMOS  DA
SENTENÇA EXECUTADA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO JUÍZ QUO. Art. 740,
PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CPC.  MÁ-FÉ  NÃO  PRESUMIDA.  DEVER  DE
COMPROVAR.  PENALIDADE  AFASTADA;  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO.  - Não  merecem  provimento  Os  embargos  à  execução  quando  os
cálculos apresentados  pelo exequente  estão em consonância com o decidido na
sentença executada. - Para imposição da penalidade prevista no parágrafo único do
artigo  740 do  CPC (multa  de  até  20% do valor  da  execução),  faz-se  necessária  a
comprovação do propósito manifestamente procrastinatório, não se podendo presumir a
má-fé do embargante. TJPB - Acórdão do processo nº 00006881820128150981 - Órgão
(4ª Câmara cível) - Relator Des. João Alves da Silva - j. em 06-03-2014 

PROCESSUAL  CIVIL  ¿  Ação  de  indenização  por  danos  morais.  Impugnação  ao
cumprimento de sentença.  Excesso na execução. Correção monetária e juros de mora.
Aplicação correta do índice e da taxa. Honorários advocatícios. Verba devida. lnteligência



do art. 20, § 4°, do CPC. Custas processuais. Despesa já paga. Comprovação nos autos.
Minoração do quantum apurado pela contadoria judicial. Provimento parcial do recurso. De
acordo com entendimento do STJ os juros de mora deverão ser contados .a partir da data do
evento danoso, e a correção, com base no INPC/IBGE, a partir  da data da prolação da
decisão. Verificando-se que executado não adimpliu voluntariamente a obrigação no prazo
de quinze atas, tem plena incidência a regra do art. 20, § 4°,do CPC, com o arbitramento de
honorários advocatícios segundo apreciação eqüitativa do juiz. - Uma vez constatado nos
autos o pagamento da verba relativa as custas processuais, deve tal valor ser abatido do
quantum total apurado na planilha de cálculos apresentada. TJPB - Acórdão do processo nº
00120020145163001 - Órgão (4ª Câmara cível) - Relator Dr João Batista Barbosa ¿ Juiz
Convocado - j. em 02-12-2008 

Quanto  a  condenação  a  título  de  honorários,  verifica-se  com  base  no
princípio  da causalidade  ser  dever  da  fazenda arcar  com as  verbas  sucumbenciais.  Ademais,  a
jurisprudência a respeito do tema assim vem se manifestando:

EMBARGOS À EXECUÇÃO � PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS I � É

cabível a condenação em honorários advocatícios nos embargos à execução (art. 20, §
4º, do CPC), incidente sobre a diferença entre o valor apresentado pelo embargante e

aquele  adotado  pela  sentença. II  � Apelação  provida.(TRF-2  -  AC:  244638
2000.02.01.051249-0,  Relator:  Desembargadora  Federal  TANIA  HEINE,  Data  de

Julgamento:  01/06/2004,  TERCEIRA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJU  -
Data::15/06/2004 - Página::101)

Ante  o  exposto,  aplicando  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO,
mantendo a sentença em seus todos os seus termos.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 03 de maio de 2018

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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