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

ACÓRDÃO 

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO Nº 2004899-28.2014.815.0000.
Relator : Carlos Eduardo Leite Lisboa – Juiz de Direito Convocado. 
Impugnante: PBPREV – Paraíba Previdência.
Procurador : Jovelino Carolino Delgado Neto;

  Juliene Jerônimo Vieira Torres.
Impugnado : Mabel Pacheco Liebig de Almeida.
Advogado : Gilvandro Carreira de Almeida Neto (OAB/PB 18.114).

IMPUGNAÇÃO  À  EXECUÇÃO.  EXCESSO  DE
EXECUÇÃO.  OCORRÊNCIA.  DIFERENÇA  NOS
PROVENTOS  COM  INCIDÊNCIA  DE  JUROS  E
CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O
ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997,  COM REDAÇÃO
DADA  PELO  ART.  5º,  DA  LEI  Nº  11.960/2009.
APLICAÇÃO CORRETA PELO SETOR CONTÁBIL.
HOMOLOGAÇÃO  DOS  CÁLCULOS.
ACOLHIMENTO. 

- Como se sabe, a Contadoria Judicial é órgão auxiliar do
juiz  na  fundamentação  de  sua  decisão,  além  de  ser
imparcial frente as partes, de modo que deve prevalecer o
cálculo por ele  elaborado, caso não exista demonstração
contrária.

- Considerando que o comando do acórdão exequendo foi
rigorosamente  observado  pelo  expert quando  da
elaboração de seu laudo e diante da inexistência nos autos
de prova em contrário, inclusive com a concordância do
próprio  impugnante,  entendo  que,  realmente,  há  um
excesso  no  valor  apresentado  pela  exequente,  devendo,
portanto, ser homologado o cálculo do setor contábil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os
Integrantes  da  1ª  Seção  Especializada  Cível,  em  sessão  ordinária,  acolher  a
impugnação à execução, nos termos do voto do relator, unânime.
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Trata-se de Impugnação à Execução apresentada pela PBPREV –
Paraíba Previdência em face de Mabel Pacheco Liebig de Almeida.

Nas razões iniciais, o impugnante sustenta excesso de execução, eis
que a decisão foi cumprida em janeiro de 2016, razão pela qual são devidas as
parcelas compreendidas entre os meses de março de 2014 a dezembro de 2015,
totalizando a quantia de R$ 62.703,11 (sessenta e dois mil, setecentos e três reais e
onze centavos), e não R$ 68.252,29 (sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta e
dois reais  e vinte  e nove centavos).  Ao final,  requer o acolhimento da presente
impugnação à execução com a expedição de precatório.

Instada a se pronunciar, a parte contrária não apresentou resposta à
impugnação à  execução,  mas apenas  petição,  rogando pelo pagamento do valor
requerido anteriormente, com a dedução dos honorários contratuais (fls. 205).

Os autos  foram remetidos  à  Contadoria  Judicial,  oportunidade na
qual foi elaborado cálculo no montante total de R$ 66.080,63 (sessenta e seis mil,
cento e oitenta reais e sessenta e três centavos - fls. 216/218).

As partes foram intimadas para manifestação, tendo o impugnante
concordado  com  os  cálculos  do  setor  contábil  e  consequente  expedição  de
precatório (fls. 224), ao passo que a parte impugnada deixou transcorrer o prazo
sem manifestação (fls. 222).

É o relatório.

VOTO.

Conheço da presente impugnação à execução, uma vez tempestiva e
instruída com a respectiva planilha de cálculos apontando o suposto excesso na
execução.

Consoante relatado, a controvérsia a ser apreciada por esta Corte de
Justiça, por ocasião da presente impugnação à execução, consiste em perquirir a
existência de excesso de execução.

Colhe-se dos autos que foi concedida a ordem mandamental  “no
sentido de determinar a implantação dos proventos da impetrante de acordo com
o seu salário integral de contribuição, devendo os efeitos patrimoniais do presente
writ  incidirem a partir  de sua impetração, com correção monetária e juros de
mora de acordo com o Art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação dada pelo
art. 5º, da Lei nº 11.960/2009”. 

Ao  realizar  os  cálculos,  verifica-se  que  o  setor  contábil  deste
Egrégio  Tribunal  de  Justiça  observou  corretamente  o  contido  na  ordem
mandamental, elaborando a planilha da diferença desde a impetração do mandado
de segurança (28/03/2014) até o cumprimento da medida judicial  (dezembro de
2016) e com a incidência dos consectários legais do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97,
com a nova redação dada pelo art. 5º, da Lei nº 11.960/2009, senão vejamos:
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“Art.  1o-F.  Nas  condenações  impostas  à  Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e para fins
de  atualização  monetária,  remuneração  do  capital  e
compensação da mora,  haverá a incidência  uma única
vez,  até  o  efetivo  pagamento,  dos  índices  oficiais  de
remuneração  básica  e  juros  aplicados  à  caderneta  de
poupança”. 

Ademais, como se sabe, o órgão que realizou a perícia é auxiliar do
juiz na fundamentação de sua decisão, além de ser imparcial frente as partes, de
modo que deve prevalecer,  caso não exista  demonstração contrária.  No caso,  o
próprio impugnante concordou com a planilha elaborada pela Contadoria Judicial
(fls. 224), ao passo que a parte impugnada sequer apresentou manifestação (fls.
222).

Dessa forma, considerando que o comando do acórdão exequendo
foi  rigorosamente  observado  pelo  expert quando  da  elaboração de  seu  laudo  e
diante  da  inexistência  nos  autos  de  prova  em  contrário,  inclusive  com  a
concordância do próprio impugnante, entendo que, realmente, há um excesso no
valor apresentado pela exequente/impugnada, devendo, portanto, ser homologado o
cálculo de fls. 216/218 (R$66.080,63).

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  ACOLHO  A  PRESENTE
IMPUGNAÇÃO  À  EXECUÇÃO  no  sentido  de  reconhecer  o  excesso  na
execução e,  por conseguinte,  homologar os cálculos da Contadoria  Judicial  (fls.
216/218). 

Em  virtude  do  acolhimento  da  impugnação,  condeno  a  parte
impugnada ao pagamento de verba honorária  no montante de R$ 1.000,00, nos
termos do 85, §1º, do novo Código de Processo Civil, observando-se a suspensão
da exigibilidade, com fulcro no art. 98, §3º, do CPC.

Após o trânsito  em julgado desta  decisão,  oficie-se à  Presidência
deste Egrégio Tribunal de Justiça solicitando a expedição de precatório em nome da
impetrante com a dedução dos honorários contratuais em favor do seu patrono, Dr.
Gilvandro Carreira de Almeida Neto (fls. 206/207), para pagamento até o final do
exercício seguinte, de acordo com o art. 100, §5º, da Constituição Federal, e com
base nos cálculos 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.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  a  Excelentíssima  Senhora
Desembargadora Maria de Fátima Moares Bezerra Cavalcanti, Presidente. Relator:
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa  (Juiz
convocado,  com jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho).  Participaram ainda do julgamento os Excelentíssimos
Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior,  José  Ricardo  Porto,
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Leandro  dos  Santos  e  Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado para  substituir  o
Exmo. Sr. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos).

Presente  à  sessão,  representando  o  Ministério  Público,  a
Excelentíssima Senhora Doutora Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de
Justiça.

Primeira Seção Especializada Cível, Sala de Sessões do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no dia 21 de fevereiro de 2018.

             Carlos Eduardo Leite Lisboa
        Juiz de Direito Convocado - Relator
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