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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  IMPUGNAÇÃO  AO
CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  PEDIDO  DE
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO
DOS CÁLCULOS APRESENTADOS ANTE A INCIDÊNCIA
DOS  CONSECTÁRIOS  LEGAIS.  POSSIBILIDADE.
ENUNCIADO  Nº.  254  DA  SÚMULA  DO  STF.
JURISPRUDÊNCIA  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  DA
IRRESIGNAÇÃO INSTRUMENTAL.

− O hipotético defeito detectado pelo agravante, consiste
na  aplicação  dos  juros  moratórios  sem  terem  sido
expressamente previstos na sentença, o que é possível, nos
termos da Súmula 254 do Supremo Tribunal  Federal,  que
autorizou a  incidência  de  tal  consectário  legal  na fase de
liquidação.

- "incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o
pedido  inicial  ou  a  condenação"  (Súmula  254  do  Supremo
Tribunal Federal).

− “A inclusão de juros de mora e a correção monetária na
execução independe de pedido expresso e de determinação
contida na sentença exequenda.”  (STJ; AgRg-AREsp 72.420;
Proc. 2011/0185762-8; GO; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe
Salomão; DJE 22/08/2013; Pág. 735) 

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido Liminar interposto pela MSA

Comércio e Representações Ltda., em desfavor da decisão proferida pelo Juízo de Direito

da 15ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Monitória nº 0014786-



91.2008.815.2001 requerida por  Marcelo  Duarte  de  Souza,  negou  o  pedido  de  efeito
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suspensivo da execução provisória, até o julgamento da impugnação ao cumprimento de

sentença apresentada pelo agravante.

Nas suas razões, de fls.  02/06, o recorrente  defende que o memorial  de

cálculo lançado pelo agravado incorreu em equívoco, eis que trouxe a quantia exorbitante

de R$ 36.605,93 (trinta e seis mil, seiscentos e cinco reais e noventa e três centavos).

Neste sentido, requer a homologação do valor constante no laudo acostado

ao seu  incidente,  na  cifra  de  R$  18.880,72 (dezoito  mil,  oitocentos  e  oitenta  reais  e

setenta e dois centavos), sob o fundamento de que observou estritamente os termos da

sentença.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo à presente súplica, para

sobrestar  a  execução  provisória  do  título.  No  mérito,  pugna  pelo  provimento  da

irresignação instrumental.

Acostou documentos – fls. 09/196.

Liminar indeferida – fls. 203/204.

Contrarrazões não apresentadas, conforme certificado à fls. 209.

Manifestação ministerial  às fls.  211/212,  deixando de opinar por entender

ausente o interesse público primário.

É o relatório. 

DECIDO

Cinge-se  a  controvérsia  posta  em  debate  em  aferir  a  possibilidade  de

suspensão da execução do título judicial até a análise da impugnação ao cumprimento da

sentença interposto pelo agravante.
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Quanto  ao  tema,  mantenho-me  fiel  a  posição  esposada  por  ocasião  da

apreciação do pedido liminar. Por isso, permito-me reproduzir o que fora afirmado naquela

oportunidade, eis que suficiente ao caso, in verbis:

“O  agravante  busca,  através  de  pleito  liminar,  o
sobrestamento  da  decisão  agravada  que,  em  sede  de
impugnação  ao  cumprimento  de  sentença,  deu
prosseguimento normal a fase executiva.

Segundo a exegese do art.  527,  III,  do Código de Processo
Civil,  o  Relator  poderá,  desde  que  haja  requerimento  do
recorrente,  antecipar  os  efeitos  da  tutela  recursal,  mas
condiciona  o  deferimento  do  pedido  à  relevância  da
fundamentação  (fumus  boni  juris)  e  à  possibilidade  de
ocorrência de lesão grave e de difícil reparação (periculum in
mora).

Portanto,  para  a  concessão  do  efeito  suspensivo  ativo,  é
imprescindível a presença de ambos as condições, de forma
cumulada.

Assim, de nada adianta a análise dos fundamentos jurídicos
desenvolvidos  para  o  deferimento  da  medida  de  urgência
nesta irresignação, no que diz respeito ao periculum in mora,
se  o  outro  requisito,  fumus  boni  iuris,  que  também  é
indispensável, não restar caracterizado. 

Pois  bem,  analisando  os  presentes  autos,  extrai-se  que  a
discussão  trazida  à  baila  reside  na  aferição  de  possível
excesso de execução.

Segundo a empresa suplicante, o laudo confeccionado pelo
exequente incorreu em equívoco,  eis que trouxe a quantia
exorbitante de R$ 36.605,93 (trinta  e seis mil,  seiscentos e
cinco  reais  e  noventa  e  três  centavos),  porquanto  incluiu
juros de mora de 1% (um por cento) com incidência a partir
da data fixada nas ordens de pagamento.

Dito isso, o postulante defende a homologação do numerário
apresentado no seu incidente (impugnação),  cujo montante
alcança  a  cifra  de  R$  18.880,72  (dezoito  mil,  oitocentos  e
oitenta reais e setenta e dois centavos), sob o fundamento de
que observou estritamente os comandos do título objeto de
execução (sentença).

Contudo, apesar do agravante apresentar cálculos indicando
o valor que entende como correto, bem como apontando o
erro  do  cálculo  confeccionado  pelo  agravado,  de  modo  a
demostrar  a  suposta  inexatidão  aritmética  de  forma
específica, vislumbro ausente a fumaça do bom direito.
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Isso porque,  o hipotético defeito detectado pelo agravante,
consiste na aplicação dos juros moratórios sem terem sido
expressamente previstos na sentença, o que é possível, nos
termos  da  Súmula  254  do  Supremo  Tribunal  Federal,  que
autorizou  a  incidência  de  tal  consectário  legal  na  fase  de
liquidação, senão vejamos:

"incluem-se  os  juros  moratórios  na  liquidação,  embora
omisso o pedido inicial ou a condenação" 

Nesse  jaez,  com  base  no  disposto  em  referida  súmula,  a
Corte Cidadã firmou seu entendimento:

PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO.
RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE
MORA. PEDIDO IMPLÍCITO. 1. A jurisprudência desta Corte,
baseada  no  disposto  na  Súmula254/STF  �  "incluem-se  os
juros  moratórios  na  liquidação,  emboraomisso  o  pedido
inicial  ou  a  condenação"  �,  firmou-se  no sentido  deque a
incidência  de  juros  de  mora  sobre  o  valor  objeto  da
execuçãoindepende de pedido expresso e de determinação
contida  na  sentençaexequenda,  sendo  considerados  nela
implicitamente incluídos.  2. Agravo regimental  não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 122118 MG 2011/0284087-0, Relator:
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento:
22/05/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
29/05/2012)

PROCESSO CIVIL. VIOLAÇAO DOS ARTS. 458, II E 535, I E II,
DO  CPC.  NAO-OCORRÊNCIA.  EMBARGOS  À  EXECUÇAO.
JUROS  DE  MORA.  PEDIDO  IMPLÍCITO.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇAO.  PROPÓSITO  DE  PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA IMPOSTA
PELO  TRIBUNAL  A  QUO.  ARTS.  17  E  18  DO  CPC.
AFASTAMENTO. SÚMULA N. 98 DO STJ. 1. Nas hipóteses em
que o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos
embargos de declaração, dirime as questões suscitadas nas
razões recursais, não há por que falar em violação dos arts.
458, II, e 535, I e II, do CPC. 2. O STJ já firmou o entendimento
de que, nas hipóteses de execução fundada em título judicial,
os juros de mora incluem-se na liquidação,  ainda que não
haja  pedido  expresso  nesse  sentido.  3.  Objetivando  os
embargos declaratórios o prequestionamento de matérias a
serem submetidas às instâncias superiores e não restando
caracterizado  o  notório  propósito  de  o  embargante
procrastinar  a  solução  do  litígio,  descabe  a  aplicação  da
multa por litigância de má-fé de que trata o art. 18 do Código
de Processo Civil.
4.  Afastamento da pena pecuniária imposta pelo Tribunal a
quo em face do enunciado da Súmula 98 do STJ. 5. Recurso
especial  provido parcialmente.  (REsp 488.931/SP,  2ª  Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 23.11.2007)
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PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇAO  DE  TÍTULO  JUDICIAL.
EMBARGOS.  CONDENAÇAO  EM  SALÁRIOS-MÍNIMOS.
PLANILHA  DE  CÁLCULO  QUE  APRESENTA  PARCELA
REFERENTE  A  JUROS  DE  MORA.  REJEIÇAO  DOS
EMBARGOS. ALEGAÇAO DE OFENSA AO ART. 460 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. PEDIDO IMPLÍCITO.
1.Não caracteriza ofensa ao artigo 460 do CPC julgamento
ultra ou extra petita a discussão e confirmação de inclusão
de juros de mora apresentada na planilha de cálculos. 2. O
mencionado artigo 460 do CPC não contém comando capaz
de sustentar tese recursal no sentido de impossibilidade de
aplicação de juros de mora quando a condenação é imposta
em salários-mínimos. 3.A incidência da juros de mora sobre o
valor  objeto da condenação se dá independente de pedido
expresso  e  de  determinação  pela  sentença,  na  qual  se
consideram implicitamente incluídos (REsp 488931/SP, 2ª T.,
Min.  João  Otávio  de  Noronha,  DJ  de  23.11.2007;  AgRg  no
REsp  820635/AL,  1ª  T.,  Min.  Francisco  Falcão,  DJ  de
19.06.2006).  4.Recurso  especial  conhecido  e  improvido.
(REsp 708.191/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe de 5.3.2008)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
RECURSO  ESPECIAL.  EXECUÇAO  DE  TÍTULO  JUDICIAL.
INCLUSAO  DE  JUROS  DE  MORA.  SÚMULA  254/STF.
RECURSO  INCAPAZ DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA
DECISAO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.  É firme a
orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
nas  hipóteses  de  execução  fundada  em  título  judicial,  os
juros moratórios incluem-se na liquidação, ainda que omissa
a sentença exeqüenda sobre sua incidência.  2. "Incluem-se
os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido
inicial  ou  a  condenação  "  (Súmula  254/STF).  3.  Agravo
regimental  desprovido.  (AgRg no Ag 948.677/SP,  1ª  Turma,
Rel.  Min.  Denise  Arruda,  DJe  de  29.9.2008)  AGRAVO
REGIMENTAL NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  JUROS  DE
MORA. DESNECESSIDADE DE HAVER EXPRESSA MENÇAO
NO TÍTULO JUDICIAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior
de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que os
juros moratórios são devidos independentemente de serem
contemplados no pedido inicial  ou mesmo na condenação.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 1.133.023/PE, 6ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe de 13.10.2009)

Desse  modo,  exergo,  num  juízo  de  cognição  sumária,  a
ausência da solidez jurídica dos argumentos declinados na
exordial  deste  recurso,  no  que  concerne  a  relevância  do
fundamento utilizado pelo agravante.
  
Portanto,  descaracterizado  um  dos  requisitos  necessários
para a concessão da tutela recursal, qual seja, o fumus boni
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iuris, INDEFIRO o pleito liminar.” (fls. 202-v/204).

O Superior Tribunal de justiça tem jurisprudência firmada no mesmo sentido

exposto na decisão acima transcrita. Vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  EXECUÇÃO  PROVISÓRIA.  CAUÇÃO.
DESNECESSIDADE.  SÚMULA Nº 7/STJ.  JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA Nº 254/STF. 1. O tribunal de
origem, ao ponderar a urgência e os riscos envolvidos, concluiu
que  não  há  necessidade  de  prestação  de  caução  para  o
levantamento de valor incontroverso, na pendência de julgamento
de agravo de instrumento perante o STF. A pretensão recursal de
ver  reconhecida  a  existência  de  risco  de  dano  à  executada
demandaria o reexame de provas, o que é vedado em sede de
Recurso Especial (Súmula nº 7/STJ). Precedentes. 2. A matéria
referente  aos  arts.  614,  II,  e  475-j  do  CPC  não  foi  objeto  de
discussão  no  julgamento  recorrido,  de  modo  que  carece  do
indispensável  prequestionamento  (Súmulas  nºs  282/STF  e
211/STJ). 3. A inclusão de juros de mora e a correção monetária
na execução independe de pedido expresso e de determinação
contida na sentença exequenda (Súmula nº 254/STF). 4. Agravo
regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-AREsp 72.420;
Proc. 2011/0185762-8; GO; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe
Salomão; DJE 22/08/2013; Pág. 735) 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO  ESPECIAL.  LIQUIDAÇÃO.  JUROS  MORATÓRIOS.
ENUNCIADO N. 254 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES DO
STJ.  1.  "A jurisprudência  desta  Corte,  baseada no disposto  na
Súmula nº 254/STF 'incluem-se os juros moratórios na liquidação,
embora omisso o pedido inicial ou a condenação' -, firmou-se no
sentido de que a incidência de juros de mora sobre o valor objeto
da execução independe de pedido expresso e de determinação
contida  na  sentença  exequenda,  sendo  considerados  nela
implicitamente  incluídos"  (AGRG  no  AREsp  n.  1.22.118/MG,
Relator  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA
TURMA,  julgado  em  22/5/2012,  DJe  29/5/2012).  2.  Agravo
regimental  desprovido.  (STJ;  AgRg-AREsp  143.355;  Proc.
2012/0024654-5;  SP;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Antonio  Carlos
Ferreira; Julg. 12/03/2013; DJE 22/03/2013)

Portanto, em se tratando de cumprimento de sentença, o pedido liminar de

suspensão da execução só caberia acaso o devedor demonstrasse a ocorrência de dano

irreparável  ou  de  difícil  reparação,  o  que  não  restou  configurado  na  hipótese  em

disceptação.
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Ademais, as razões apontadas pelo agravante se limitam a aduzir  que o

decisório executado não consignou a aplicação dos consectários legais,  os quais não

poderiam incidir sobre o montante da condenação na forma como se deu nos cálculos

apresentados  pelo  exequente,  condição  já  afastada  pelo  Supremo  Tribunal  Federal

através da Súmula 254.

Ante o exposto, nos termos do art. 557, caput, do Código de processo Civil,

nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, mantendo a decisão vergastada

em todos os seus termos.

P. I.

João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015.

Desembargador José Ricardo Porto
                       RELATOR
                        

J13/RJ/02
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