
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO 

EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000241-24.2016.815.0000.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Embargante : PBPREV – Paraíba Previdência.
Procurador : Jovelino Carolino Delgado Neto.
Embargado : Valdo Neves da Silva.
Advogado : Orlando Gonçalves Lima.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANDADO DE
SEGURANÇA.  ALEGAÇÃO  DE  EXCESSO.
APRESENTAÇÃO  DE  PLANILHA  DE
CÁLCULO.  CONCORDÂNCIA  DO
EMBARGADO  COM  A  REDUÇÃO  DO
EXCESSO  APONTADO.  SUCUMBÊNCIA.
PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. 

-  Ofertados embargos à execução com a alegação
de  excesso  nos  cálculos  apresentados  pelo
exequente  que,  na  instrução processual,  concorda
com  a  planilha  e  cálculos  apresentados  pelo
devedor  e,  pois,  com  a  redução  dos  excessos
apontados, a hipótese importa em reconhecimento
da procedência da pretensão, com a imposição da
sucumbência ao embargado. 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a  Primeira  Seção Especializada  Cível,  em sessão ordinária,
julgar procedente os presentes embargos à execução, nos termos do voto do
relator, unânime.

Trata-se  de  Embargos  à  Execução  manejados  pela
PBPREV – Paraíba Previdência em oposição à execução de Valdo Neves
da  Silva  nos  autos  do Mandado  de  Segurança  nº  2012401-
18.2014.815.0000, objetivando o reconhecimento do excesso de execução.

Na peça inaugural, sustenta o embargante ter sido concedida
a segurança para o fim de garantir a percepção do impetrante quanto aos
valores  auferidos  a  título  de  anuênio,  observando-se  a  incidência  do
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percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o vencimento básico e a
representação. 

Assevera  que  a  memória  de  cálculo  apresentada  pelo
embargado não se encontra correta, uma vez que foi considerado um único
valor para os exercícios de 2014 e 2015, de modo que o montante realmente
devido ao embargado é de R$ 3.529,55 (três mil, quinhentos e vinte e nove
reais  e  cinquenta  e  cinco  centavos),  conforme planilha  anexa.  Ao  final,
pugna  pelo  acolhimento  dos  presentes  embargos,  a  fim  de  que  seja
reconhecido o excesso de execução. 

Instada a se pronunciar, o embargado concordou com o valor
apresentado pelo embargante, tendo, contudo, pugnando pela condenação
dos honorários sucumbenciais de forma recíproca (fls. 18). 

O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de
Justiça, opinou pelo provimento dos embargos (fls. 25/28).

É o relatório.

VOTO.

Conheço dos presentes Embargos, uma vez que tempestivo e
instruído com a respectiva planilha de cálculos apontando o suposto excesso
na execução.

Consoante relatado, aduz o embargante ter sido concedida a
segurança  para  o  fim de  garantir  a  percepção do  impetrante  quanto  aos
valores  auferidos  a  título  de  anuênio,  observando-se  a  incidência  do
percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o vencimento básico e a
representação. 

Assevera  que  a  memória  de  cálculo  apresentada  pelo
embargado não se encontra correta, uma vez que foi considerado um único
valor para os exercícios de 2014 e 2015, de modo que o montante realmente
devido ao embargado é de R$ 3.529,55 (três mil, quinhentos e vinte e nove
reais  e  cinquenta  e  cinco  centavos),  conforme planilha  anexa.  Ao  final,
pugna  pelo  acolhimento  dos  presentes  embargos,  a  fim  de  que  seja
reconhecido o excesso de execução. 

Consigno  que  se  tratando  de  execução  fundada  em  título
executivo judicial  de  demanda ajuizada em face  da  Fazenda Pública,  os
embargos devem ser limitados às matérias de defesa taxativamente previstas
no art. 741 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art.  741.  Na  execução  contra  a  Fazenda
Pública, os embargos só poderão versar sobre:
I  –  falta  ou  nulidade  de  citação,  se  o  processo
correu à revelia;
II – inexigibilidade do título;
III – ilegitimidade das partes;
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IV – cumulação indevida de execuções;
V – excesso de execução; 
VI – qualquer  causa impeditiva,  modificativa ou
extintiva  da  obrigação,  como  pagamento,
novação,  compensação, transação ou prescrição,
desde que superveniente à sentença;
VII  –  incompetência  do  juízo  da  execução,  bem
como suspeição ou impedimento do juiz.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso
II 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”

Na  hipótese  em  disceptação,  afirmou  o  embargante  a
ocorrência de suposto excesso de execução, em razão do embargante ter
considerado um único  valor  para  os  exercícios  de  2014  e  2015 em sua
memória de cálculo. 

Compulsando  os  autos,  verifica-se  que,  no  prazo  de
impugnação aos embargos, o embargado concordou expressamente com os
cálculos  apresentada  pelo  embargante  (fls.  18),  o  que  implica  em
reconhecimento  da  procedência  da  pretensão.  De  forma  que  sua
homologação  é  medida  que  se  impõe,  devendo,  portanto,  a  execução
prosseguir no valor de R$ 3. 529,5 (três mil, quinhentos e vinte e nove reais
e noventa e cinco centavos). 

Nesse  contexto,  não  assiste  razão  ao  embargado  quando
pretende que os ônus da sucumbência sejam aplicados reciprocamente entre
as partes, na medida em que ofertados embargos à execução com alegação
de excesso nos cálculos apresentados pelo credor  e este concorda com o
montante indicado pelo embargante, a hipótese importa em reconhecimento
da  procedência  da  pretensão,  com  a  imposição  da  sucumbência  ao
embargado. 

Ante  o  exposto,  JULGO  PROCEDENTE  os  presentes
embargos, homologando os cálculos apresentados pelo embargante (fls. 06),
fixando em R$ 3.529,95 (três mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa
e cinco centavos) o valor da execução.

Condeno o embargado ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, os quais arbitro em  10%  (dez por cento) sobre o
valor da execução.  

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador
José  Ricardo  Porto,  decano  no  exercício  da  Presidência. Relator:
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Excelentíssimo Senhor Desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Participaram  ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores   Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti,  Tércio
Chaves de Moura (JUÍZ CONVOCADO PARA SUBSTITUIR A EXMª. SRª.
DESª. MARIA DAS NEVES DO EGITO DE ARAÚJO DUDA FERREIRA) e
Aluízio Bezerra Filho (JUÍZ CONVOCADO PARA SUBSTITUIR O EXMO.
SR.  DES.  LEANDRO  DOS  SANTOS).  Ausente,  justificadamente,  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Presente  à  sessão,  representando  o  Ministério  Público,  o  Excelentíssimo
Senhor Doutor Herbert  Douglas Targino, Procurador de Justiça.  Primeira
Seção Especializada Cível, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, em João Pessoa, no dia 15 de junho de 2016.

            Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
                    Desembargador Relator
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