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CUMPRIMENTO  DE  ACÓRDÃO.  INÍCIO  DA  FASE
EXECUTIVA.  APRESENTAÇÃO  DE  MEMÓRIA  DE
CÁLCULOS  PELA  IMPETRANTE.  CONCORDÂNCIA  DA
AUTORIDADE  IMPETRADA.  VALORES
INCONTROVERSOS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS.

Restando  incontroverso  nos  autos  o  valor  correto  a  ser
adimplido, ante a concordância do impetrado com os cálculos
apresentados pela impetrante, a homologação dos cálculos é
medida que se impõe.

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Acórdão postulado por Antônio Belarmino
da Luz nos autos do Mandado de Segurança nº 2005816-47.2014.815.0000 no qual
restou concedida a segurança para  "determinar que seja procedida a atualização
dos proventos de reforma do Impetrante,  observando-se a Medida Provisória n.º
185/2012,  em 25/01/2012,  posteriormente  convertida na Lei n.º 9.703/2012,  com o
pagamento da diferença da vantagem da impetração, na forma do art. 14, §4º, da
Lei nº 12.016/2009, porquanto em sede de mandado de segurança não se pode
determinar pagamento de verba pretérita".

Tendo  sido  concedida  a  segurança  perseguida  (acórdão  de  fls.
112/119),  o  impetrante  deu  início  à  execução  das  verbas  devidas  desde  a
impetração do writ apresentando memória de cálculos, fls. 163/165.

Manifestando-se sobre  o pedido de cumprimento  do acórdão,  a  PB
PREV  –  Paraíba  Previdência concordou  com  os  valores  apresentados  pelo
impetrante (fl. 172).

Em seguida, o exequente renunciou o valor excedente ao RPV, no que
foi aceito pelo executado.

É o relatório.



Decido.

Em  vias  de  cumprimento  do  acórdão,  o exequente  requereu  o
recebimento do valor de R$ 10.524,16 (dez mil, quinhentos e vinte e quatro reais e
dezesseis centavos, relativo ao adimplemento de verbas pagas a menor.

Instado a se manifestar (fl. 172), e executado informa expressamente a
"concord  ância ao memorial de cálculos apresentados, como medida suasória e mais  
compatível  à  resolução  da  lide,  com  providência  do  setor  competente  para
expedição do respectivo  precatório  no  valor  de    R$ 10.524,16,  visto  que o  valor  
excede a 10 (dez) salários-mínimos, a fim de que se possa saldar a obrigação de
pagar”.

Todavia,  em  sucessivo  o  exequente  declarou  renúncia  ao  valor
excedente ao RPV (fls. 183/184), pleito não repelido pela parte adversa que, mais
uma vez, concordou com o pedido de renúncia, com a consequente expedição de
RPV.

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  ente  público  impetrado  expressou  a
vontade  de  não  discutir  os  valores  exequendos,  concordando  com  o
prosseguimento da execução do mandamus de acordo com os valores apresentados
pelo impetrante, não observo subsistir lide a ser solucionada.

Restando incontroverso nos autos o valor correto a ser adimplido, ante
a  concordância  do  impetrado  com  os  cálculos  apresentados  pela  impetrante,  a
homologação dos cálculos é medida que se impõe.

Face  ao  exposto,  HOMOLOGO  OS  CÁLCULOS,  no importe
correspondente  ao  valor  do  RPV,  ressaltando  a  renúncia  da  parte  ao  valor
excedente ao requisitório. Por consequência, determino a expedição de Requisitório
de Pequeno Valor em nome do impetrante Antônio Belarmino da Luz, para ordem
de pagamento, de acordo com a legislação.

P. I.

João Pessoa, 27 de abril de 2018. 

Juiz Tércio Chaves de Moura 
            RELATOR
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