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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO LIMINAR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2010888-15.2014.815.0000 – 3ª Vara Cível de 
Campina Grande
RELATOR       : Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado em substituição ao Des.

Saulo Henriques de Sá e Benevides
AGRAVANTE  : Usina União e Indústria S/A
ADVOGADO   : Gilberto Cavalcanti Medeiros
AGRAVADO    : Bryggen Shipping And Trading S/A
ADVOGADO   : Firmo Justino de Oliveira

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  —  LIQUIDAÇÃO  DE 
SENTENÇA –  FORMA DIVERSA –  POSSIBILIDADE  – 
SÚMULA 344  DO STJ –  AUSÊNCIA DE FUMUS BONI 
JURIS — INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 

— Em  se  verificando  a  ausência  de  um  dos  requisitos  
necessários para o deferimento liminar da tutela pretendida – 
fumus  boni  juris  e  periculum  in  mora,  impõe-se-lhe  o  
indeferimento.

Vistos, etc.

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação 
de tutela recursal,  interposto pela  Usina União e Indústria S/A, nos autos da  Ação 
Ordinária,  em  fase  de  execução  definitiva  de  sentença,  objetivando  a  reforma  da 
decisão  singular  que  deferiu  o  pedido  de  prosseguimento  da  execução,  segundo  a 
disciplina contida no art. 475-B do CPC.

Nas razões recursais (fls. 02/11), aduz a agravante, que o efeito 
suspensivo ativo é medida que se impõe, “pois a decisão agravada reformou sentença  
transitada em julgado, quando determinou que a execução de sentença fosse realizada 
pelo cumprimento de sentença e não pela forma estabelecida na sentença exequenda  
pela  liquidação de  sentença,  conforme acima demonstrado até  julgamento  final  do  
presente recurso.”.

É o breve relatório. 

Decido. 

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade  recursal,  está 
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afastada  a  hipótese  de  indeferimento  liminar.  Também não  se  subsume  ao  caso  de 
conversão em agravo retido, procedimento previsto no inciso II do art. 527 do CPC, já 
com as alterações dadas pela Lei 11.187/2005. 

Sabe-se  que  a  atribuição  de  efeito  suspensivo  é  de  natureza 
eminentemente cautelar, estando a sua concessão ligada à demonstração da aparência de 
um bom direito e de que o ato decisório possa gerar lesão grave e de difícil reparação 
para a parte agravante (art. 558, CPC).

Pois bem.

Colhe-se dos autos, que a presente demanda encontra-se em fase 
de  execução  definitiva,  ocasião  em  que  a  parte  exequente,  ora  agravada,  postulou 
perante o Juízo “a quo” o prosseguimento da execução segundo a disciplina e consoante 
as diretrizes contidas no art. 475-B do CPC, na medida em que a obtenção do valor da 
condenação depende de simples operação aritmética.

Ao analisar o pleito, a magistrada singular deferiu o pedido por 
entender  que  “da  simples  leitura  do  título  executivo  judicial,  é  desnecessária  a  
realização de liquidação de sentença porque o valor  de débito  exequendo pode ser 
apurado  por  simples  operações  aritméticas,  haja  vista  que,  conforme  frisado  pelo  
exequente, o período total e o valor das diárias de sobrestadia constam bem definidos e  
previamente ajustadas nos instrumentos contratuais....”.

No caso, em uma análise não exauriente a respeito do direito 
invocado, verifica-se inexistir um dos requisitos autorizadores do pleito liminar, qual 
seja: o fumus boni juris.

Diante do que foi apresentado nos autos, pelo menos a princípio, 
não há que se falar em modificação da decisão agravada em sede liminar, pois segundo 
entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  cujo  pensamento  restou  sumulado 
(Súmula 344), “a liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende 
a coisa julgada.”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO  JUDICIAL.  
EMBARGOS  DO  DEVEDOR.  URV.  DIFERENÇAS.  LEI 
FIXANDO  NOVOS  PADRÕES  REMUNERATÓRIOS  DOS 
SERVIDORES  DA EDUCAÇÃO.  RECOMPOSIÇÃO SALARIAL.  
LIMITE  TEMPORAL.  OFENSA  A  COISA  JULGADA. 
INOCORRÊNCIA.  RECURSO  PROVIDO 
PARCIALMENTE. Ainda  que  se  considerasse  que  a liquidação 
realizada pela credora não observou o comando judicial que lhe foi  
favorável, tal fato não caracterizaria ofensa a coisa julgada, visto que  
a Súmula nº 344, do colendo Superior Tribunal de Justiça, dispõe que 
a  "liquidação por forma diversa da  estabelecida  na  sentença  não  
ofende  a  coisa  julgada".  Havendo  edição  de  Lei  majorando  o 
vencimento base dos servidores da educação do Estado, com fixação 
de  novos  padrões  remuneratórios,  mediante  alteração  e  
reestruturação do plano de carreira, e em percentual superior àquele  
devido  por  força  de  decisão  judicial,  deve  a  obrigação  de  fazer  
limitar-se à data da entrada em vigor dessa norma legal,  sem que,  
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com  isso,  haja  qualquer  ofensa  à  coisa  julgada. (TJMG;  APCV 
1.0024.12.135842-8/001; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg.  
15/04/2014; DJEMG 29/04/2014) 

Portanto, em princípio, agiu com acerto o Juízo monocrático. 

Desta maneira, tendo em vista que para o deferimento de liminar 
é necessário a conjugação do fumus boni juris e do periculum in mora, estando ausente 
o primeiro, desnecessário a apreciação do segundo requisito.

De mais a mais, lembre-se que esta decisão liminar está sendo 
analisada  com espeque em cognição sumária  –  juízo de probabilidade e  prelibação, 
portanto – restando limitada a afirmar o provável nesta conjuntura fático-probatória, e 
que, por essa razão mesma, se subjuga à provisoriedade.

PELO EXPOSTO, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
Dê-se ciência da presente decisão ao Juízo prolator, solicitando-

lhe informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no 
prazo legal, de acordo com o art. 527, V, do mesmo diploma legal. Decorrido o prazo, 
com ou sem resposta, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, independente 
de nova conclusão.

Publique-se. Intimem-se.  Cumpra-se.

João Pessoa, 28 de agosto de 2014.

Ricardo Vital de Almeida 
 Juiz convocado/Relator
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