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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA 
DE MULTA IMPOSTA A EX-GESTOR MUNICIPAL PELO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. SENTENÇA QUE 
EXTINGUIU O FEITO EM RAZÃO DO PAGAMENTO. 
IRRESIGNAÇÃO TÃO SOMENTE ACERCA DO SALDO 
REMANESCENTE. PARTE INTIMADA POR DIVERSAS 
VEZES PARA TRAZER AOS AUTOS OS CÁLCULOS E O 
RESPECTIVO VALOR. AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO 
E  CERTO.  FALTA DE  MANIFESTAÇÃO  NA FORMA 
DETERMINADA  PELO  JUÍZO A  QUO. 
APRESENTAÇÃO  DOS  CÁLCULOS  E  DO  VALOR 
APENAS  POR  OCASIÃO  DO  APELO.  NÃO 
CABIMENTO. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO.

− É imprescindível à execução que o valor executado 
seja  certo  e  líquido,  não  podendo  ser  presumível, 
devendo  a  parte  informar  efetivamente  o  valor  que 
pretende executar.

− Não tendo a parte exequente demonstrado o valor 
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remanescente  que  pretende  executar,  impõe-se  a 
manutenção da sentença que extinguiu o feito em razão 
do pagamento da dívida originariamente executada.

− Não  se  admite  a  apresentação  da  memória  de 
cálculos por ocasião do apelo, tampouco a apreciação dos 
respectivos  valores  por  este  órgão  julgador,  porquanto 
configuraria supressão de instância.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara  Especializada 
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  conhecer  do 
Recurso e negar-lhe provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo  Estado  da 
Paraíba contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da 
Comarca da Capital, fl. 78, que, nos autos da Execução Forçada ajuizada em 
desfavor de Alexandre Braga Pegado, julgou extinta a execução, em razão do 
adimplemento, determinando o arquivamento do processo.  

Em suas razões recursais, fls. 81/83, o Estado da Paraíba 
afirma  que  que  o  presente  recurso  alcança  tão  somente  a  complementação 
atualizada do valor pago pelo executado, totalizando R$ 545,28 (quinhentos e 
quarenta  e  cinco  reais  e  vinte  e  oito  centavos),  conforme  demonstrativo 
acostado às fls. 84/85.

Pugna  pelo  provimento  do  apelo,  a  fim  de  que  seja 
reformada a  sentença,  no sentido de compelir  o  executado a  pagar o saldo 
remanescente da presente execução.

Apesar  de  intimado,  o  apelado  não  ofereceu 
contrarrazões, fl. 88.  

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  pelo 
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prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito, fls. 94/97.

É o relatório. 

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

O objeto da presente execução decorre de multa imposta 
pelo TCE, no valor de R$ 2.534,20 (dois mil quinhentos e trinta e quatro reais e 
vinte centavos), ao então prefeito do Município de Conceição, Alexandre Braga 
Pegado, fulcrada no art. 56, inc. II, da Lei Orgânica do TCE/PB.

O executado efetuou o pagamento do referido valor da 
dívida  executada  pelo  Estado  da  Paraíba,  fls.  58/59,  razão  pela  qual  a 
insurgência  do  apelante  diz  respeito  tão  somente  ao  pagamento  de  saldo 
remanescente (atualizado0 da referida dívida executada (multa aplicada pelo 
TCE).

Pois bem. Extrai-se dos autos que após o executado ter 
efetuado o pagamento do valor de R$ 2.534,20 ( dois mil quinhentos e trinta e 
quatro reais e vinte centavos), o Estado da Paraíba foi intimado, fl. 66v, ocasião 
em que informou que o valor corrigido naquela data (março de 2009) seria de 
R$ 2.927,24, requerendo a respectiva complementação, fls. 67/68.

O juízo  a  quo  indeferiu  o  pleito,  por  vislumbrar  que  o 
cumprimento  da  obrigação  se  deu  em  12.03.2008,  determinando  nova 
intimação da Fazenda, a fim de que atualizasse devidamente o débito, fl. 69. 
Por sua vez, o exequente acostou nova planilha de cálculo, informando que o 
valor atualizado em março de 2008 seria de R$ 2.755,09, fl. 72.

O  magistrado  novamente  determinou  a  intimação  do 
exequente,  a  fim  de  que  informasse,  com  o  oferecimento  de  memória  de 
cálculo,  o  valor  do  crédito/dívida  que  entendia  remanescente,  arbitrando 
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da dívida executada, 
fl. 75.

Desta  feita,  o  Estado  da  Paraíba  atravessou  petição 
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informando tão somente que o valor que deveria ser pago pelo executado era 
de R$ 2.755,09 (dois mil setecentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos) e 
não R$ 2.589,63 (dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e três 
centavos), fazendo referência aos cálculos já acostados, fl. 76.

Após essa nova manifestação, o magistrado  a quo  julgou 
extinto  o  feito  executivo,  com  base  no  pagamento,  determinando  o 
arquivamento do processo. Quanto à insurgência do exequente, entendeu que 
“houve intimação para juntada de cálculos pelo credor (fl. 75), a fim de demonstrar o  
recolhimento inferior, porém a petição que atendeu ao despacho não se fez acompanhar  
de cálculos, fl. 76”.

De  fato,  falece  razão  ao  apelante.  Isso  porque,  após  o 
pagamento do valor originalmente executado, se insurgiu em razão de saldo 
remanescente, no entanto, não informou ao juízo, em nenhum momento, que 
valor exato seria este, embora intimado por mais de uma vez para fazê-lo.

Como  cediço,  é  imprescindível  à  execução  que  o  valor 
executado seja  líquido  e  certo,  não podendo ser  presumível.  No entanto,  o 
exequente não demonstrou certeza acerca do valor que ainda pretendia como 
saldo remanescente.

Isso  porque,  ao  se  manifestar  à  fl.  67,  informou que  o 
pagamento inicial teria sido da importância de R$ 2.589,63 (dois mil quinhentos 
e  oitenta  e  nove  reais  e  sessenta  e  três  centavos),  quando,  na  verdade,  o 
executado  comprovou  o  pagamento  de  R$  2.534,20  (dois  mil  quinhentos  e 
trinta  e  quatro  reais  e  vinte  centavos),  fl.  59.  Assim,  não  haveria  como  o 
magistrado concluir que o valor apenas informado na petição de fl. 76 estaria 
correto, muito menos que viesse a fazer o cálculo do referido valor.

Ademais,  embora  intimado  mais  de  uma  vez  para 
informar o efetivo valor  que remanescia  da execução,  em todas  as  vezes,  o 
apelante  fez  referência  ao  valor  total  da  dívida,  não  trazendo  memória  de 
cálculos  referente  ao  saldo remanescente que realmente ainda  estava sendo 
executado. Só o fez por ocasião da apelação, quando extinto o feito, acostando 
os cálculos de fls. 84.

Como se vê, o magistrado agiu corretamente ao intimar o 
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exequente, por mais de uma vez, a fim de informar o valor que efetivamente 
remanescia da execução, “com oferecimento de memória de cálculo”, frise-se. 
Contudo, se o credor não o fez, operou-se a preclusão para a apresentação de 
tais cálculos, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito.

Ressalte-se ser inadmissível a apresentação da memória 
de cálculos nesta ocasião, muito menos cabível a análise dos referidos valores 
por este órgão julgador, porquanto configuraria supressão de isntância, por se 
tratar de matéria não analisada pelo juízo de 1º grau.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  À 
APELAÇÃO, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É o voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba realizada no dia 09 de 
setembro  de  2014,  conforme  Certidão  do  julgamento.  Participaram  do 
julgamento, além desta relatora, o eminente Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz 
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides e o 
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Francisco Paula 
Lavor, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa-PB, 15 de setembro de 
2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora

Apelação Cível Nº 0003028-52.2007.815.2001            5


