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APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO  DE  EXCESSO  DE  EXECUÇÃO.
CÁLCULOS  REALIZADOS  PELA  CONTADORIA
JUDICIAL.  CONCORDÂNCIA  DAS  PARTES.
VALOR  INCONTROVERSO.  EMBARGOS
CONSIDERADOS  PREJUDICADOS.  RAZÕES
RECURSAIS  QUE  NÃO  ELIDEM  OS
FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.  RECURSO
DESPROVIDO. 

– 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, como
bem assentado pelo Juízo da base.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade DESPROVER a Apelação Cível, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl. 66. 

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de

Nova Olinda nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo Recorrente

contra a execução manejada por Cynthia Suely de Azevedo Lopes.



A  Sentença  recorrida  considerou  os  Embargos  prejudicados  ao

fundamento de que as partes concordaram com os cálculos apresentados pela contadoria

judicial, motivo pelo qual rejeitou-os.

Irresignado o Município apresenta suas razões continuando a discordar

os  valores  apresentados,  bem  como  do  percentual  arbitrado  a  título  de  honorários

advocatícios.

Contrarrazões apresentadas, fls. 40/44.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Des. Marcos Cavalcanti, que

declinou da competência em favor da Primeira Câmara Especializada Cível, motivo pelo

qual foram distribuídos a este Relator, por sorteio.

Instada  a  se  manifestar,  a  Procuradoria  Geral  de  Justiça  não  opinou

acerca do mérito do recursal (fls. 55/57).

É o relatório.

VOTO.

O  Recorrente  alega  que  houve  excesso  de  execução  em  virtude  do

exequente ter chegado ao valor de R$ 25.010,85 e a contadoria do Juízo ter apontado o

valor de R$ 25.419,73.

Como visto, em sua resposta o Executado/Embargante/Recorrente não se

opôs às conclusões da contadoria judicial.

De igual modo, o Embargado concordou com os valores resumidos pela

contadoria.

Diante  dessa  manifestação,  o  valor  de  execução  se  tornou  fato

incontroverso, dispensando, por isso, a produção de provas, nos termos do art. 334, III, do

CPC/1973 (visto que os fatos ocorreram sob a égide do antigo CPC).



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, como bem assentado pelo Juízo da base.

Quanto aos honorários advocatícios foram fixados de maneira equânime

e razoável,  considerando que 10% sob o  valor  da  condenação mostra-se  razoável  e

condizente com o trabalho empreendido pelo causídico, que vem desde o processo de

conhecimento, arrastando-se até os Embargos à Execução, reanalisado nesta Corte.

Considerando que a Sentença já foi prolatada sob o égide do novo CPC,

incumbe a este Órgão Julgador majorar os honorários advocatícios da sucumbente, nos

termos do art.  85, § 11 do CPC, dado o indiscutível  trabalho adicional do patrono da

Recorrida,  que  apresentou  Contrarrazões,  tendo,  ainda,  que  discutir  a  justiça  dos

honorários  anteriormente  fixados,  motivo  pelo  qual  majoro  os  honorários  em  5%,

totalizando 15% sob o valor da condenação.

Diante do exposto,  DESPROVEJO o Recurso, majorando os honorários

advocatícios em 5%, que somado aos 10% fixados pelo Juízo Recorrido totaliza 15%. 

É o voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos.
Participaram do julgamento, além do Relator, o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos, a Excelentíssima Doutor  Tércio Chaves de Moura  (Juiz convocado para
substituir a Excelentíssima Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti)
e o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra. Vasti Cléa
Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador  Mário
Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 10
de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator


	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

