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APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NECESSIDADE  DE  PRÉVIA  LIQUIDAÇÃO.
ILIQUIDEZ DO TÍTULO.  CÁLCULO APRESENTADO
QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 534
DO  CPC.  INTIMAÇÃO  PARA APRESENTAÇÃO  DE
NOVOS  CÁLCULOS.  NÃO  ATENDIMENTO.
REJEIÇÃO  DO  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

-  Proferida  sentença  em  termos  genéricos,  cujo
dispositivo pressupõe que o “quantum debeatur” deve
ser  apurado  em  sede  de  liquidação,  descabida  a  sua
apuração  por  singelos  “cálculos  aritméticos”,  nos
moldes do § 2º do art. 509 do CPC.

-  Tratando-se  de  obrigação  de  pagar  quantia  certa,
contra a Fazenda Pública, o cumprimento da sentença
deve obedecer ao estabelecido no art. 534 do NCPC.
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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 NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Maria  de
Lourdes  Leite  Rodrigues  contra  sentença  de  fls.  154,  que  rejeitou  o
cumprimento de sentença, por não atendimento ao disposto no art. 534, do
CPC.

Em suas razões recursais (fls. 156/158), alega a apelante,
que a planilha apresentada preenche todos os requisitos do art. 534 do CPC.

Contrarrazões, fls. 160/169.

Cota  Ministerial  sem  manifestação  de  mérito  (fls.
175/176).

É o relatório.

V O T O 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Cinge-se  a  controvérsia  em analisar  a  necessidade  de
prévia liquidação do título judicial exequendo.

Com efeito,  o novo Estatuto Processual  Civil,  visando
uniformizar os procedimentos executivos decorrentes de títulos executivos
judiciais, no sentido da adoção da concepção sincrética do processo, pôs fim
à execução especial contra a Fazenda, outrora prevista no art. 730 e ss. do
CPC/73, passando o Fisco a se submeter, indistintamente, à disciplina do
cumprimento  de  sentença,  que,  para  as  obrigações  de  fazer,  não  fazer  e
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entrega de coisa, segue o procedimento geral contido nos arts. 536 e 538, ao
passo que, em se tratando de obrigação de pagar quantia certa, obedece ao
rito estatuído nos arts. 534 e 535 do mesmo Código.

No caso,  trata-se de obrigação de pagar quantia certa,
sendo certo  que o  apelante,  ao se  manifestar  nos  autos,  não requereu o
cumprimento da sentença na forma estabelecida pelo art. 534 do NCPC, que
assim dispõe:

“Art.  534.  No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda
Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo:

I  -  o  nome  completo  e  o  número  de  inscrição  no  Cadastro  de
Pessoas  Físicas  ou no  Cadastro  Nacional  da  Pessoa  Jurídica  do
exequente;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV  -  o  termo  inicial  e  o  termo  final  dos  juros  e  da  correção
monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI  -  a  especificação  dos  eventuais  descontos  obrigatórios
realizados.

§  1º.  Havendo  pluralidade  de  exequentes,  cada  um  deverá
apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-se à hipótese,
se for o caso, o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 113.

§ 2º. A multa prevista no § 1o do art. 523 não se aplica à Fazenda
Pública.”

Assim,  o  demonstrativo  deve  ser  discriminado  e
atualizado do crédito.

Sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.  CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA  POR  QUANTIA  CERTA  E  FACE  DA  FAZENDA
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PÚBLICA.  ART.  534  DO  NCPC.  NECESSIDADE  DE
REQUERIMENTO  DO  EXEQUENTE  E  APRESENTAÇÃO  DE
MEMÓRIA DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO
ESPONTÂNEO  DA  DECISÃO.  DESCABIMENTO  DE
DETERMINAÇÃO PARA O FISCO IMPUGNAR CUMPRIMENTO
DE  SENTENÇA  SEQUER  FORMALIZADO  PELO  CREDOR.
FIXAÇÃO  LIMINAR  DE  HONORÁRIOS.  DESCABIMENTO.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  85,  §7º,  DO  NCPC.  DECISÃO
REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.  1. O novo
Estatuto Processual Civil, visando uniformizar os procedimentos
executivos decorrentes de títulos executivos judiciais, no sentido
da adoção da concepção sincrética do processo, pôs fim à execução
especial  contra  a  Fazenda,  outrora  prevista no art.  730 e  ss.  do
CPC/73,  passando  o  Fisco  a  se  submeter,  indistintamente,  à
disciplina do cumprimento de sentença, que, para as obrigações de
fazer,  não fazer e  entrega de coisa,  segue o procedimento geral
contido  nos  arts.  536  e  538,  ao  passo  que,  em  se  tratando  de
obrigação de pagar quantia certa,  obedece ao rito estatuído nos
arts.  534  e  535  do  mesmo  Código.  
2. No caso, o agravado, ao se manifestar nos autos, não requereu o
cumprimento da sentença na forma estabelecida pelo art. 534 do
NCPC , apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado
do crédito, mas, tão somente, o pleiteou o cumprimento do título,
como se se tratasse de obrigação de fazer ou de entrega de coisa, o
que foi acatado pelo magistrado singular.  (…) (TJMG - Agravo de
Instrumento-Cv   1.0024.11.328804-7/009,  Relator(a):  Des.(a)
Bitencourt  Marcondes  ,  1ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em
07/11/0017, publicação da súmula em 08/11/2017).

EMENTA: PROCESSO CIVIL -  AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - SISTEMÁTICA
DOS ARTIGOS 534 E 535 DO NCPC - NORMAS COGENTES -
IMPOSSIBILIDADE  DE  DERROGAÇÃO  -  DIREITO
INDISPONÍVEL  -  PROVIMENTO  DO  RECURSO.  
- A execução contra a Fazenda Pública tem procedimento próprio
disciplinado pelos artigos 534 e 535, do NCPC, com previsão de
intimação do executado e oferecimento de Impugnação, excluindo,
portanto, a aplicação da norma geral que trata do cumprimento de
sentença.  (TJMG -   Agravo de Instrumento-Cv 1.0012.06.004843-
1/008, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel Santos (JD Convocada) , 5ª
CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  06/04/2017,  publicação  da
súmula em 18/04/2017).
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No caso,  faltou o CPF da credora,  a  periodicidade da
correção monetária – termo inicial e final, o modo de se alcançar o valor
nominal que, no caso, foi apenas lançado como sendo de R$4.510,28 (quatro
mil  quinhentos  e  dez  reais  e  vinte  e  oito  centavos),  sem  qualquer
pormenorização, seguindo o dispositivo da sentença.

Foi  dada  oportunidade  para  a  regularização  dos
cálculos, mas o exequente preferiu insistir no vício. 

Fato  é  que  as  dívidas  de  valor  devidas  pela  Fazenda
Pública se submetem, via de regra, à sistemática do precatório, conforme
previsto no art. 100 da Constituição da República, sendo certo se afirmar
que,  nessa  espécie  de  cumprimento  de  sentença,  o  ente  público  não  é
intimado  para  pagar,  sob  pena  de  multa,  mas,  antes,  impugnar  o
cumprimento  da sentença,  haja  vista  não lhe  ser  facultado o  pagamento
voluntário.

Nesse  sentido  elucidam  FREDIE  DIDIER  JR.,
LEONARDO  CARNEIRO  DA  CUNHA,  PAULA  SARNO  BRAGA  e
RAFAEL ALEXANDRIA DE OLIVEIRA:

“O  cumprimento  de  sentença  que  pretende  o  pagamento  de
quantia certa contra a Fazenda Pública há de ser requerido pelo
exequente, a quem cabe apresentar memória de cálculo contendo
os elementos relacionados no art. 534 do CPC.

(…)

Não  há  qualquer  peculiaridade  no  cumprimento  de  sentença
contra a Fazenda Pública quando se tratar de obrigação de fazer,
não fazer e entregar coisa. A peculiaridade - com incidência dos
arts.  534  e  535  -  está  apenas  quando  a  obrigação  for  de  pagar
quantia  certa,  atraindo,  igualmente,  a  incidência  do  art.  100  da
Constituição Federal.

Diante das particularidades impostas pelo art. 100 da Constituição
Federal, o procedimento comum do cumprimento de sentença não
se  aplica  à  Fazenda Pública.  Esta  é  executada por  meio de  um
procedimento especial de cumprimento de sentença, regulado nos
arts. 534 e 535 do CPC.

(…)
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A Fazenda Pública não é intimada para pagar, justamente porque
não lhe  e  franqueada a  possibilidade de  pagamento voluntário.
Cabe-lhe pagar as condenações que lhes são impostas, de acordo
com a ordem cronológica de inscrições dos precatórios. É por isso
que não é intimada para pagar, nem incide, no cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública, a multa prevista no §1º do art.
523  do  CPC.  Por  essa  mesma  razão,  não  é  possível  à  Fazenda
Pública  valer-se  do  expediente  previsto  no  art.  526  do  CPC  e,
antecipando-se à intimação para pagamento, já efetuá-lo no valor
em que entende devido. A Fazenda Pública não é intimada, como
afirmado, para pagar, mas apresentar impugnação. O pagamento
voluntário não lhe é franqueado, porque está sujeita à disciplina
do  precatório,  prevista  no  art.  100  da  Constituição  Federal,
devendo aguardar o momento próprio para pagar, em observância
à  ordem  cronológica.  Aliás,  o  pagamento  voluntário,  em
descumprimento á ordem cronológica, pode acarretar o sequestro
do valor, pro preterição àquela mesma ordem cronológica (CF, art.
100, §6º). (In Curso de Direito Processual Civil, v. 5, 7 ed. Salvador:
JusPodivm, 2017, p. 677-678).

Logo,  até  que o  apelante  se  desincumba do dever  de
apresentar a memória de cálculo discriminada, na forma estabelecida pelo
art. 534 do NCPC, não há falar-se em cumprimento de sentença, até porque,
não sendo possível, ao agravante, a satisfação espontânea do acórdão, em
razão da norma contida no art.  100 da CF, descabida sua intimação para
impugnar a execução, que, processualmente, sequer existe.

Por  fim,  cumpre  destacar,  ainda  que  se  o  apelante
tivesse apresentado memória do cálculo, a hipótese não ensejaria a fixação
liminar de honorários advocatícios, haja vista a previsão expressa do art. 85,
§7º, do NCPC:

“Art. 85. § 7º. Não serão devidos honorários no cumprimento de
sentença  contra  a  Fazenda  Pública  que  enseje  expedição  de
precatório, desde que não tenha sido impugnada.”

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,
mantendo a sentença de primeiro grau.

É como voto.
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Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos
Cavalcanti de Albuquerque – Presidente. Presentes ao julgamento o Exmo.
Dr.  João Batista  Barbosa  –  Juiz  Convocado para  substituir  o  Exmo.  Des.
Saulo  Henrique  de  Sá  e  Benevides,  e  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças
Morais Guedes – Relatora.

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Rodrigo
Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de fevereiro de 2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
             R  E  L  A  T  O  R  A 
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