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INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 08da953 proferido nos autos.

 

Vistos, etc;

Antes de julgar os Embargos à Execução conheço, de  plano, do
pedido formulado pelo Sindicato-requerente (ID 8a278c0) no sentido de que seja
levantado o valor incontroverso, reconhecido como tal pelo Banco do Nordeste ao
ajuizar os Embargos de ID 4f49f64, mais precisamente no valor total de R$
10.077.219,41 milhões de reais (item 7 da petição respectiva) , desse montante sendo
devidos R$ 8.762.799,49 milhões em favor dos substituídos e o saldo em favor
do  Sindicato,  a título de honorários condenatórios.

Efetivamente, o Banco do Nordeste do Brasil anexou planilha
detalhada reconhecendo dever determinados valores objeto da presente execução,
quanto a esse montante não fazendo nenhum sentido, por excesso de formalismo,
aguardar a prática de outros atos processuais para só depois levantar o que já restou
confessadamente devido. 

Al iás,  toda a lógica constitucional (
e infralegal , desde o art.467 da CLT, queprincípio  da  duração  razoável do processo) 

prega, na fase de conhecimento,  o pagamento de valores rescisórios incontroversos
em audiência,   sob pena de acréscimo de 50%, passando pela obrigação do devedor  
em delimitar a divergência em liquidação (art.879 da CLT), tudo tem a finalidade de
tornar concreto o direito material com maior celeridade possível, tanto que é vedado à
parte , nos termos do art.80, I do NCPC, arguir matérias contra fatos incontroversos,
sob pena de litigância de má-fé. 

Nesse contexto, os Tribunais têm entendido que o  reconhecido
expresso de débito pelos devedores, ainda que de forma parcial, autoriza o
levantamento postulado:  
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“(...) AGRAVO DE PETIÇÃO DOS EXEQUENTES EXECUÇÃO
DEFINITIVA - LIBERAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS RECONHECIDOS PELA CEF. Em
se tratando de execução definitiva, os valores incontroversos devem ser liberados aos

, porqueexequentes/agravantes  não traz prejuízo às partes e antecipa o recebimento
. Nesse contexto, é cabível a liberação daspelos trabalhadores do crédito alimentar

diferenças dos valores incontroversamente reconhecidos pela executada/agravada no
importe de R$ 637.967,06 (seiscentos e trinta e sete mil novecentos e sessenta e sete
reais e seis centavos), conforme delineado no Agravo de Petição por ela interposto.
Agravo de Petição provido. (…) 00053007520095070011 CE, Relator:(TRT-7 - AIAP: 
CLÓVIS VALENÇA ALVES FILHO, Seção Especializada II, Data de Publicação: 05/08/2021)”

  “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE ORDEM.
EXECUÇÃO DEFINITIVA. LIBERAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. Inexistente óbice ou

, mesmo ante aprejuízo no levantamento do valor incontroverso da execução
existência de recurso pendente de julgamento, se impõe a concessão de ordem para
que seja liberado o montante reconhecido como devido. (TRT-1 - MSCIV:
01003472320225010000 RJ, Relator: MARIA HELENA MOTTA, Data de Julgamento: 02/06
/2022, SEDI-2, Data de Publicação: 30/06/2022)

Em sendo assim, determino a expedição de alvarás em favor do
, expedido em expressa e estrita consonância com os valoresSindicato-requerente

reconhecidos pelo Banco do Nordeste S/A, conforme planilha anexada aos autos, que
deve ser consultada pelo Setor de Cálculos antes de expedir as referidas ordens de
pagamentos. 

Incumbe ao Sindicato-autor, no prazo de  trinta dias,até
comprovar o depósito das quantias nas contas correntes de cada substituído. 

Após a expedição dos alvarás, concluam-se os autos para
julgamento dos Embargos à Execução. 

Fortaleza/CE, 22 de agosto de 2022.

GERMANO SILVEIRA DE SIQUEIRA
Juiz do Trabalho Titular
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