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RELATORA : Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti     
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EMBARGADO        : Espólio de Plácido de Melo Souza
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EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO
DE  EXECUÇÃO.  CÁLCULOS  REALIZADOS  PELA
CONTADORIA  JUDICIAL.  CONCORDÂNCIA  DAS
PARTES.  VALOR  INCONTROVERSO.  EMBARGOS
PREJUDICADOS.

Restando incontroverso nos autos o valor correto a ser
executado, ante a concordância do embargante com os
cálculos  apresentados  pela  contadora  judicial,  resta
prejudicada a análise do pedido.

Vistos, etc.

Trata-se  de  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO opostos  pela  PB
PREV – Paraíba Previdência contra a execução manejada pelo   Espólio de
Plácido de Melo Souza nos autos do Mandado de Segurança nº  0117809-
03.2012.815.0000 no qual restou concedida a segurança para  "determinar a
implantação nos proventos de aposentadoria do impetrante "Plácido de Melo
Souza" o  adicional  de  representação  nos  mesmos  valores  pagos  aos
integrantes do Grupo Ocupacional da Polícia Civil, em atenção ao disposto no
art.  3.º,  §  2.º  da  EC  41/2003  e  art.  6.º  da  Lei  Estadual  n.º  9.703/2012,
retroagindo o pagamento de tais valores pecuniários à data da impetração do
presente mandado de segurança (fls. 54/63).      
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Tendo  sido  concedida  a  segurança  perseguida   e  cumprida
pela  edilidade  a  implantação  determinada  no  mandamus  (fls.  69/73),  o
impetrante deu início à execução das verbas devidas desde a impetração do
writ  até a data em que a gratificação foi efetivamente implantada, indicando
como  valor  da  execução  as  diferenças  dos  valores  remanescentes
correspondentes às últimas parcelas pagas a menor(30/09/2012 a 01/04/2013).

Nos  presentes  Embargos,  a  PBPREV  alega  que  houve
excesso de execução em virtude do exequente ter chegado ao valor de R$
24.053,05 quando, na ótica do embargante, o valor correto é de R$ 19.694,50.
Sustenta que esse excesso decorreu de equívoco quanto ao termo inicial de
incidência de juros de 0,5%(meio por cento) (fls. 107/111)

Instado  a  se  manifestar,  o  embargado/exequente  não
apresentou impugnação aos embargos (fls. 121).

Parecer  às  fls.  124/,  opinando pelo  prosseguimento  do feito
sem manifestação de mérito.

A contadoria judicial apresentou seus cálculos às fls. 129/130,
indicando o valor de R$ 25.852,53 como o valor alinhado ao que determinou o
título judicial executado. 

Petição informando o falecimento do impetrante e requerendo a
habilitação do espólio e seus herdeiros (fls. 138/139).

Manifestando-se sobre os cálculos,  o embargante concordou
com os valores apresentados pela contadoria judicial (fl. 150).

É o relatório.

Decido.

A  causa  é  de  fácil  deslinde,  prescindindo  de  maiores
digressões. 

A PBPREV alega que houve excesso de execução em virtude
do exequente ter chegado ao valor de R$ R$ 24.053,05 quando, na ótica do
embargante, o valor correto é de R$  19.694,50.

Sustenta que esse excesso decorreu da desconsideração de
equívoco  quanto  ao  termo inicial  de  incidência  de  juros  de  0,5%(meio  por
cento), razão pela qual pede o acolhimento dos embargos, para que se extirpe
o excesso do quantum debeatur.

Como  visto,  em  sua  resposta  (fls.  150)  o
executado/embargante não se opôs às conclusões da contadoria judicial.
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De igual  modo,  o  embargado,  por  entender  que os  cálculos
refletem  os  valores  já  executados  com  a  devida  atualização,  também
peticionou   indicando  a  sua  concordância  com  os  valores  resumidos  pela
contadoria à fl. 138/139

Diante dessa manifestação, o valor de execução se tornou fato
incontroverso, dispensando, por isso, a produção de provas, nos termos do art.
374, III, do CPC:

 Art. 374.  Não dependem de prova os fatos:

[...]

III - admitidos no processo como incontroversos;

Com efeito, constatado que o embargante expressou a vontade
de  não  mais  discutir  o  valor  da  execução,  concordando  com  o  seu
prosseguimento de acordo com os valores encontrados pela contadoria judicial,
não observo subsistir lide a ser solucionada, restando prejudicada a análise de
mérito destes Embargos à Execução.  

Por fim, registro que, à luz do princípio da causalidade, os ônus
sucumbenciais devem recair  sobre a parte que deu causa à propositura da
ação.  Ademais, filio-me  ao  entendimento  do  STJ  no  sentido  de  que  “os
embargos  à  execução  constituem  verdadeira  ação  de  conhecimento  que
objetiva a desconstituição do título executivo. Tratando-se de ação autônoma,
ainda que derivada de ação mandamental, submete-se à regra geral insculpida
no  art.  20  do  CPC,  pelo  que  é  devida  a  condenação  nos  honorários
advocatícios”.1 

Face  ao  exposto,  julgo  prejudicados  os  Embargos  à
Execução  e  HOMOLOGO  OS  CÁLCULOS  insertos  às  fls.  129/130,
determinando a expedição de precatório em nome do Espólio de Plácido de
Melo Souza, para pagamento até o final do exercício seguinte, de acordo com
o  art.  100,  §5º,  da  Constituição  Federal,  e  com  base  nos  cálculos  ora
homologados,  devendo,  ainda,  a Escrivania,  observar  o  disposto no art.  2º,
caput, da Resolução nº 50/2013, de 30 de outubro de 2013, deste Tribunal de
Justiça.

Condeno,  ainda,  a  PBPREV  –  Paraíba  Previdência  ao
pagamento de honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento)

1 REsp n° 885.997/DF, relator Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 05/02/2007.
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sobre o valor total da condenação, com fulcro no art. 85, §3º, I2 do CPC e no
princípio da causalidade.

P.I.

João Pessoa, 27 de março de 2018.   

 Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
RELATORA

G/01 

 

2 § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os
critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:I - mínimo de dez e
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-
mínimos;
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