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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000333-52.2010.815.0601.
Origem : Comarca de Belém.
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza.
Apelante : Amadeus Emiliano do Nascimento.
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Apelado : Município de Belém.
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APELAÇÃO CÍVEL.  EXECUÇÃO CONTRA A
FAZENDA  PÚBLICA.  MULTA  COERCITIVA.
INEXIGIBILIDADE  DO  TÍTULO.  CUMPRI-
MENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE FEDE-
RADO EM PLENA CONFORMIDADE COM A
DETERMINAÇÃO  JUDICIAL.  DESPROVI-
MENTO.

- O caráter coercitivo da multa imposta no caso con-
creto atendeu ao fim a que almeja, ou seja, serviu para
que a efetivação da tutela jurisdicional obedecesse à
prestigiada duração razoável do processo, haja vista
que  o  ente  público,  de  forma manifesta,  adotou  as
providências que lhe cabiam para cumprir fielmente a
obrigação que  lhe  foi  imposta,  em seu devido mo-
mento.

- Uma vez observado o devido cumprimento do título
executivo, não se reveste de exibilidade a pretensão
executória da multa coercitiva.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária,  negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Amadeus Emiliano
do Nascimento contra sentença (fls. 133/135) que, na execução de sentença
proferida nos autos da “Ação Ordinária de Obrigação de Fazer” ajuizada pela
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apelante  em  face  do  Município  de  Belém,  julgou  extinto  o  feito  ante  a
inexigibilidade do título, apresentando a seguinte ementa:

“PROCESSO  CIVIL.  EXECUÇÃO  DE  MULTA.
CONDIÇÃO  SUSPENSIVA.  NÃO  OCORRÊNCIA.
INEXIGIBILIDADE  DO  TÍTULO.  EXECUÇÃO
EXTINTA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 618, III E 572,
CPC.
-  A  execução  instaurada  antes  de  se  verificar  a
condição ou de ocorrido o termo, nos termos do art.
572, do CPC, é nula, porque é inexigível a obrigação
documentada no título executivo”

Inconformada, a parte exequente interpôs Recurso Apelatório
(fls. 136/138), em cujas razões que a demanda de obrigação de fazer julgada
procedente  teve  o  trânsito  em  julgado  datado  de  15/12/2011,  tendo  sido
arbitrada multa para o caso de descumprimento.

Ressalta  que  a  apelante  apenas  foi  nomeada em 09/02/2012,
situação que  ensejou no requerimento  de  execução da  multa,  pleiteando  o
pagamento  por  meio  de  requisição  de  pequeno  valor,  renunciando  ao
excedente a 30 (trinta) salários-mínimos.

Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  apelo  para  anular  a
sentença,  “em razão da impossibilidade jurídica e legal de desconstituir a
coisa  julgada  (título  executivo)  que  observou  o  devido  processo  legal,  a
ampla defesa e o contraditório, tornando-se, assim, um ato jurídico perfeito e
um direito adquirido”.

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  parte  recorrida  não
apresentou contrarrazões (fls. 143).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação  meritória  (fls.
147/151).

É o relatório. 

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
apelo, passando à análise de seus argumentos.

Como  relatado,  a  presente  demanda  apelatória  traz  ao
conhecimento deste órgão ad quem um inconformismo quanto à extinção da
execução contra o Município de Belém, a qual, embora procedida nos mesmos
autos  em  que  realizada  a  fase  cognitiva,  observou  a  peculiaridade
procedimental autônoma da execução contra a Fazenda Pública, tendo sido
determinada sua citação, na conformidade do que dispõe o art. 730 do Código
de Processo Civil (fls. 123).
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No que se refere ao mérito da insurgência recursal, pelo que se
verifica  dos  autos,  revela-se  manifestamente  improcedentes  as  alegações
apelatórias.  Isso  porque  a  execução  da  multa  pleiteada  pela  apelante  não
possui exigibilidade, uma vez que cumprida a seu devido tempo a obrigação
de fazer imposta no título executivo judicial.

Não  há  que  se  falar  em  ofensa  ou  desconstituição  da  coisa
julgada,  como alegado  genericamente  pela  recorrente  tão  somente  em seu
requerimento final do apelo. A determinação judicial foi clara ao conceder o
prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação a que foi condenada
a  edilidade  demandada  (fls.  113).  O respectivo  mandado  de  intimação  foi
juntado aos  autos em 18/01/2012 (fls.  113v),  momento a  partir  do qual  se
iniciou a contagem do lapso de cumprimento da condenação. Dessa forma,
como propriamente  confessado pela  insurgente  (fls.  121),  a  Fazenda  tinha
como termo final a data de 02/02/2012. 

Pois bem, verifica-se no caderno processual que o cumprimento
da  obrigação  de  fazer,  consubstanciado  na  portaria  de  nomeação  da
demandante, data de 01/02/2012, sendo irrelevante para o fim de transparecer
um cumprimento extemporâneo do ente  público a  data  em que declarou a
interessada ter recebido a portaria.

Como bem frisado pelo magistrado sentenciante:

“Nesse  sentido,  considerando  que  a  multa  apenas
incidiria  caso  a  Edilidade  não  tomasse  as
providências necessárias para o efetivo cumprimento
do  decisum  e  os  documentos  demonstram  que  o
Município  adotou  as  medidas  para  nomeação  do
autor,  sendo  portanto,  inexigível  o  título  judicial”
(fls. 134). 

Ora,  não  é  preciso  grande  esforço  de  interpretação  para  se
vislumbrar que o caráter coercitivo da multa imposta no caso concreto atendeu
ao  fim  a  que  almeja,  ou  seja,  serviu  para  que  a  efetivação  da  tutela
jurisdicional obedecesse à prestigiada duração razoável do processo, haja vista
que o ente público, de forma manifesta, adotou as providências que lhe cabiam
para  cumprir  fielmente a  obrigação  que  lhe  foi  imposta,  em  seu  devido
momento.

Objetivar-se a execução na forma pela qual a apelante pretende,
revela, em verdade, um substancial enriquecimento ilícito e desarrazoado em
detrimento dos cofres públicos, tendo em vista que o provimento jurisdicional
foi  cumprido  pelo  ente  federado  em  tempo  razoável  e  dentro  do  prazo
judicialmente estabelecido.

Em  idêntico  caso,  afirmando  a  ausência  da  exibilidade  da
pretensão executória de multa diária fixada para o descumprimento de decisão,
por se vislumbrar o cumprimento a seu devido tempo e modo, confira-se o
aresto:
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“APELAÇÃO CÍVEL.  EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE  TÍTULO  JUDICIAL.  EXTEMPORÂNEOS.
RECEBIDOS  COMO  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE.  MATÉRIA  DE  ORDEM
PÚBLICA  PASSÍVEL  DE  ANÁLISE  EX  OFFICIO
PELO JUIZ.  EXCESSO DE EXECUÇÃO.  MULTA
DIÁRIA FIXADA PARA O DESCUMPRIMENTO DA
DECISÃO.  INEXIGIBILIDADE.  CUMPRIMENTO
REALIZADO  A  TEMPO  E  MODO.  RECURSO
IMPROVIDO.  A  exceção  de  pré-executividade  é
aceita pela doutrina e jurisprudência dos Tribunais
como um instrumento de impugnação à execução ou
ao  cumprimento  de  sentença,  desde  que,  existindo
prova  pré-constituída,  tenha  como  objeto  matéria
passível  de  reconhecimento  de  ofício  pelo  juiz.  É
possível  a  fixação  de  multa  diária  em  caso  de
descumprimento  de  determinação  judicial  de
obrigação  de  fazer/não  fazer.  Cumprida,  pelo
devedor,  a  obrigação  de  fazer  determinada,  é
inexigível a multa diária fixada”.
(TJ-MG -  AC: 10024120745302001 MG ,  Relator:
Antônio Sérvulo,  Data  de  Julgamento:  13/05/2014,
Câmaras  Cíveis  /  6ª  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de
Publicação: 27/05/2014).(grifo nosso).

Dessa  forma,  uma  vez  que  bem  observado  o  devido
cumprimento do título executivo, não se revestindo, portanto, de exibilidade a
pretensão  executória  da  multa  coercitiva, revela-se  correta  a  decisão  de
primeiro grau, razão pela qual dever ser mantida.

Por tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo,
mantendo-se na íntegra a sentença recorrida.

É COMO VOTO.  

Presidiu a  sessão o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza, juiz
convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado,
com jurisdição  plena,  em substituição  a  Exma.  Desa.  Maria das  Neves  do
Egito de Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões da Segunda Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 07 de abril de
2015.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado – Relator
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