
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO MONOCRÁTICA

EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 2014281-45.2014.815.0000
Relator :  Vanda Elizabeth Marinho, Juíza Convocada para substituir o Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides
Embargante  :  Estado  da  Paraíba,  representado  por  seu  Procurador,  Wladimir 
Romaniuc Neto
Embargado   : Pedro Benjamin da Silva

EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  —  INTIMAÇÃO  PARA 
OPOSIÇÃO  DE  EMBARGOS  À  PESSOA DIVERSA — 
PARTE EXECUTADA NÃO FIGURANTE DO PROCESSO 
PRINCIPAL — ILEGITIMIDADE — ACOLHIMENTO — 
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO,  SEM  RESOLUÇÃO  DE 
MÉRITO.

— O embargante sequer é parte no processo principal, dessa forma 
não deve figurar na execução.

Vistos, etc.

O Estado da Paraíba opôs os presentes Embargos à Execução 
levantando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução,  pois não foi 
parte no mandado de segurança nº 0100938-29.2011.815.0000.

É o relatório. Decido.

Vislumbra-se que os presentes embargos foram opostos em face 
da execução promovida no mandado de segurança nº 0100938-29.2011.815.0000.

De fato, como alega o embargante, a autoridade impetrada no 
processo principal é o Presidente da PBPREV, e não o Estado da Paraíba.

Verifica-se,  na  verdade,  um  equívoco  na  intimação  de  fls. 
158/159.

Sendo assim,  como o embargante  sequer  é  parte  no processo 
principal, não deve figurar na execução.

Nesse sentido:
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APELAÇÃO  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO  EXECUTIVO 
EXTRAJUDICIAL. Embargos  à  execução Acolhimento para 
excluir a embargante do polo passivo da execução, em razão de 
sua ilegitimidade Sentença que se mantém Execução fundada em 
contrato  de  prestação  de  serviços  advocatícios  do  qual  a 
executada não  é  parte Afirmações  que  visam  a  justificar  a 
legitimidade  revelam  possível  existência  de  relação  jurídica 
complexa,  fundada  em  um  trespasse  não  certo,  o  que  não  se 
coaduna  com  a  via  executiva.  Crise  de  certeza  que  deve  ser 
resolvida primeiramente, para embasar a cobrança Fixação dos 
honorários  advocatícios  acertada  Negado  provimento. (TJSP; 
APL  0192540-57.2009.8.26.0100;  Ac.  7808556;  São  Paulo; 
Vigésima  Quinta  Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.  Des.  Hugo 
Crepaldi; Julg. 28/08/2014; DJESP 11/09/2014) 

Isto posto, acolho a preliminar de ilegitimidade do embargante e 
EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Escoado o prazo para interposição de recurso, determino o 
apensamento  do  presente  processo  ao  mandado  de  segurança  nº  0100938-
29.2011.815.0000 e o retorno dos autos conclusos. 

Publique-se. Intime-se. 

 João Pessoa, 26 de fevereiro de 2015. 
                        
                                    

Vanda Elizabeth Marinho
Juíza Convocada
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