
Todos o sabemos, a mediante a expedição de 

Lei 8898. de 29/06/94, ao precatório. observada a 

dar nova redação ao art. ordem cronológica de 

604 do Código de Proces apresentação deste. à 

so Civil, extinguiu a an conta do respectivo cré

tiga "liquidação por cál dito (art. 100, caput. da 

culo do contador", per CF/88). 

mitindo, desde logo, a ins
Este o meio regular

tauração do processo de 
e até certo ponto espon

execução quando a deter
tâneo de a Fazenda Públi

minação do valor da con
ca saldar suas dívidas em 

denação depender apenas 
virtude de sentença judi

de cálculo aritmético. 
ciária. Sucede, entretan

cumprindo ao credor ins

truir o pedido com a me

mória discriminada do cál

culo. atualizado o demonstrativo do débito "até a 

data da propositura da ação" (art. 614. 11. do CPC). 

Estabelecido, portanto, o quantum debealur, 

se a execução por quantia certa for contra a Fa

zenda Pública. proceder-se-á, para o recebimento 

da dívida, na forma do art. 730 e seus incisos do 

Código de Processo Civil, isto é, num primeiro 

momento. citar-se-á a devedora para manifestar. 

querendo, embargos em dez (10) dias; não o fa

zendo, no prazo legal. o juiz requisitará o paga

mento por intermédio do Presidente do Tribunal 

competente. adimplindo-se a obrigação de pagar 
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to. que, como é público 

e notório, as entidades 

estatais. abusando dos 

instrumentos legítimos de impugnação previs

tos no estatuto processual civil, resistem até o 

último artifício protelatório à realização da pres

tação que o título executivo contém. O tempo 

decorrido do requerimento da execução até o efe

tivo pagamento do débito, para que o crédito pago 

muitos anos depois não se converta em verda

deiro enriquecimento sem causa do devedor, im

põe-se a recomposição do poder aquisitivo da 

moeda aviltado pela inflação. Eisto. na execução 

por quantia certa contra a Fazenda Pública. faz

se pela expedição de precatório complementar. 
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Na atual sistemática processual civil, essa 

atualização, em virtude da demora no pagamen

to do precatório por parte da Fazenda Pública, 

depois de tornado certo o valor da condenação, 

ainda que decorrente de conta elaborada pelo exe

qüente, não constitui - como não constituiu an

tes - uma liquidação: assume, no curso do pro

cesso executivo, a natureza de questão ·Incidente 

deste. Mesmo no regime revogado. para a liqui

dação por cálculo do contador do juízo não se 

instaurava novo processo completava-se a sen

tença exeqüenda por 

meio de atos incidentais 

posteriores pa ra a forma

ção do título executivo. 

Aliás, no tópico, é pre

ciso ter em vista esta 

exata lição do saudoso 

mestre José Frederico 

Marques escrita ant~s 

da reforma aqui aludida 

(Manual de Díreito Pro


cessual Civil, Saraiva, 7a
 

edição, 4°vol., p. 68): "A
 

liquidação não se insere
 

no processo executivo,
 

nem é incidente deste. Tratando-se de procedi


mento destinado a completar a sentença conde


natória, ou a liquidação se cinge a incidente post


decisório (liquidação por cálculo do contador, ou
 

liquidação por arbitramento) do processo de co


nhecimento, ou se configura como processo con


denatório complementar (processo de conheci


mento, portanto) para que se forme o título exe


cutivo judicial (liquidação por artigos)"
 

A ação executiva, que é o ato processual 

que se segue à liquidação, nos casos em que 

exigida esta (art. 61 I do CPC), traduz-se no di

reito que tem o titular de obrigação contida em 

título executivo de pedir a prestação jurisdicio

nal do Estado para ver realizada a pretensão exe

cutiva tornada insatisfeita em virtude de impon

tualidade do devedor. Tanto quanto a ação de 

conhecimento, a ação executiva constitui, igual

mente, direito abstrato, instrumental e autôno

mo. Como direito instrumental- o que interes

sa, no caso, - explica-se por constituir meio e 

modo para ser conseguida a t~tela jurisdicional 

executiva, com a satis

fação da pretensão 

ajuizada "O processo 

de conhecimento e o 

de execução têm auto

nomia, cada qual com 

seus pressupostos de 

existência e validade. 

Enquanto no primeiro 

se apura a obrigação, 

no segundo se permite 

ao credor exigir a satis

fação do seu direito" 

(REsp 225.051/DF, 

Min. Sálvio de Figuei

redo Teixeira, O) de 18/12/2000. Seção I, p. 20 I). 

Promovida, portanto, execução por quantia 

certa contra a Fazenda Pública, a devedora écita

da para. querendo, opor embargos em 10 (dez) 

dias (art. 730, caput. do CPC). Conceitualmente, 

a citação é o chamamento inicial do réu ou de 

qualquer interessado a juízo para defender-se em 

uma ação da qual se lhe dá conhecimento. "No 

art. 213 está a definição de 'citação'. Lá se diz 'a 

fim de se defender', isto é, para que saiba o que 

se passa, e conteste ou não" (Pontes de Miran
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da, Comentários ao Código de Processo Civil, Fo

rense, Tomo 111, p 197). Assim, na citação há cha

mamento e concomitante conhecimento do ob

jeto da causa pelo citado. Segundo o mesmo fes

tejado jurista, a citação no começo da ação de 

cognição, da executiva ou da cautelar. ou de qual

quer outra, faz-se "para todo o processo, dita, 

por isso, continuativa" (idem, ibidem, p. 200). 

A exigência da lei processual civil brasileira en

dereça-se "aos processos de conhecimento, de 

execução ecautelar, assim como aos procedimen

tos de jurisdição voluntária ... " (E. D. Moniz de 

Aragão, Comentários ao Código de Processo Ci

vil, Forense, 9a edição, vol. 11, p. 159). O sentido 

do termo é sempre o de primeira convocação a 

juizo de algum interessado na causa, qual fez in

cluir no conceito de citação o Código de Proces

so Civil português, acrescentando uma segunda, 
parte ao art. 288, J. 

Épor isso mesmo, tendo em vista a autono

mia do processo de execução e aquela finalidade 

de dar integral conhecimento ao devedor dos ter

mos da correspondente ação, que o Código de 

Processo Civil, quando cuida das diversas espé

cies de execução, estabelece: "Art. 6 J 4. Cumpre 

ao credor, ao requerer a execução, pedir a cita

ção do devedor e instruir a petição inicial: I 

com o título executivo, salvo se ela se fundar em 

sentença (art. 584): li - com o demonstrativo do 

débito atualizado até a data da propositura da 

ação, quando se tratar de execução por quantia 

certa; 111- com a prova de que se verificou a con

dição, ou ocorreu o termo (art. 572)". 

Como se pode verificar, pela própria signifi

cação do termo e a sistemática da lei processual 

civil, a citação, para cada feito, só se dá uma vez: 

é ato processual inaugural de instauração com

pleta da relação jurídico-processual ("para a va

lidade do processo é indispensável a citação ini

ciai do réu" - art. 214 do CPC), subseqüente à 

propositura da ação, seja ela de conhecimento, 

cautelar, de execução ou de jurisdição voluntá

ria, para que o réu ou o interessado se defenda 

do que se lhe dá conhecimento 

Fixada a premissa de que a citação é ato de 

"chamamento e concomitante conhecimento do 

objeto da causa pelo citado", na execução por 

quantia certa contra a Fazenda Pública, citada esta 

para os fins do art. 730 do Código de Processo 

Civil e superada a fase dos embargos com a ex

pedição do precatório, não há mais espaço a no

vas citações e a novos embargos, com os desdo

bramentos daí emergentes, cada vez que se tiver 

de efetuar atualizações do valor originariamente 

apurado, mas que não foi pago no tempo hábil. 

Os cálculos complementares. feitos a partir da 

necessidade de recompor o poder aquisitivo da 

moeda corroído pela espiral inflacionária, não sig

nificam que se iniciou um novo processo execu

tivo: nem do ponto de vista técnico, nem do prag

mático é sustentável com um mínimo de razoa

bilidade lógica que se venha a suspender uma 

execução em andamento - e reabrir outra com 

todas as características da primeira - a cada 

momento em que se atualiza o valor de um pre

catório por delonga no seu pagamento. 

Correta a interpretação do art. 730 do Códi

go de Processo Civil consubstanciada em acór

dão do Superior Tribunal de Justiça proferido em 

julgamento realizado em agosto de 1993. "O dis

posto no art. 730 do CPC, que manda citar a Fa

zenda Pública para, querendo, opor embargos, 
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somente é aplicável no início da execução para 

pagamento de quantia certa e não para liquida

ções posteriores, decorrentes de atualização de 

cálculo" (REsp 10.3 73/SP, Min. Antônio de Pá

dua Ribeiro, DJ de 25/08/93, Seção I, p 18.552). 

Como ponderou, em outra assentada, com 

acerto e inteira propriedade, o Ministro Adhemar 

Maciel, em voto vencido que revela o verdadeiro 

sentido teleológico da norma processual em co

mento, " ... independentemente de ser o processo 

de conhecimento, cautelar ou de execução. a cita

ção se dá apenas uma vez 

ça da dívida complementar do precatório originá

rio, mas, por se ter demorado a Fazenda Pública a 

liquidá-lo, determina-lhe o juiz que recolha os cré

ditos acessórios incidentes sobre o valor primitivo, 

simbólico ou histórico da dívida. Isto, em razão do 

própno sistema processual, faz-se por meio de inti

mação, "ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e termos do processo, para que faça ou deixe 

de fazer alguma coisa" (art. 234 do CPC). No caso 

em discussão, completar o valor materializado no 

título executivo resultante da condenação. 

Equivocado, data ve

nia, o magistério jurispruDos atos processuais pos

teriores as partes serão dencial expendido pelas 

intimadas, mas nunca ci Primeira, Segunda, Quin

tadas (...) Proposta a exe ta e Sexta Turmas do Su

cução, a Fazenda Pública perior Tribunal de Justiça 

foi citada, completando-se no sentido de que, para a 

a relação processual. expedição de precatório 

complementar tendo porEventual atualização do 

débito, inclusão de algu objeto a cobrança de dife

ma verba ex vi legis, não 

tem o condão de formar 

uma nova relação jurídico-processual. Enquanto 

não for extinta a execução via sentença (arts. 794 

e 795 do CPC), o processo subsiste, não havendo 

necessidade de o devedor ser citado novamente 

(... ) Em suma (,,,), a expedição de precatório com

plementar para fins de pagamento de juros mora

tórios não dá ensejo à formação de novo processo 

de execução, pelo que é dispensável - para não 

dizer contrária ao nosso ordenamento jurídico - a 

realização de nova citação do devedor" (REsp 

I 63.949/SP julgado em \%9/98) (grifei). 

Não é ociosó relembrar que nessa hipótese o 

executado não échamado a se defender da cobran

renças de débitos pagos 

com atraso, há de ser ob

servado o disposto no art. 730 do Código de Proces

so Civil, com nova citação da Fazenda Pública para 

opor embargos (v.g., AGA 355.431 /SP - DJ de 18/06/ 

200 I : REsp 247 .886/RS - DJ de I 2/06/2000) 

o entendimento, afora emprestar àcitação sig

nificado que a afasta da sua real conceituação jurí

dica, parece que contravém, salvo melhor juízo, ao 

princípio assimilado pelo verbete I 18 da Súmula 

de Jurisprudência do próprio Superior Tribunal de 

Justiça: "O agravo de instrumento é o recurso cabí

vel da decisão que homologa a atualização do cál

culo de liquidação". O enunciado - aprovado pela 

Corte Especial em Incidente de Uniformização de 
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jurisprudência no REsp 31 .345/SP (RSTj 70/41 I) 

levou em consideração, quando ainda havia a liqui

dação por cálculo do contador do juízo, a circuns

tância segundo aqual aquela fase encerrava-se com 

asentença homologatória, posta aaparelhar aexe

cução. "A posterior atualização da conta, no curso 

do processo de execução, há, necessariamente, de 

servista como incidente deste, de maneira que con

tra a decisão que a homologa cabe agravo de ins

trumento" (excerto do voto do Min. Costa Leite). 

Este o fundamento básico e único do Julgamento 

objeto da súmula que constituiu precedente da uni

formização da jurisprudência (art. 479 do CPC). 

São de todo elucidativas estas ponderações 

do Ministro Bueno de Souza ao votar no aludido 

incidente de uniformização: "Durante o andamen

to de um processo, entre nós, é comum surgirem 

novos critérios legais de correção mone~ária. já 

não se trata. aí, de liquidar; mas, de adaptar uma 

liquidação já feita e homologada a uma situação 

que se apresenta no curso da execução. 

Por isso, quando se optou, na Quarta Turma e 

na Terceira Turma, bem como em outras Turmas do 

Tribunal (e mesmo nesta Corte Especial) pelo agra

vo, optou-se por um critério mais condizente à rea

lidade, porque o ato que atualiza o cálculo não im

pede que outro ato atualizador venha a ser pratica

do, no futuro, o que retira deste ato a natureza de 

sentença, como ato que põe termo ao processo "ou 

por encerrá-lo, pura e simplesmente, ou por decidir 

acausa, de modo cabal" (rev cit., p. 418). 

Também foi categórico, no tema, o Ministro 

Antônio Torreão Braz: "Sentença homologatória de 

liquidação só existe uma (...) A atualização mone

tária do cálculo é um incidente de execução. A de

cisão que a homologa é, portanto, interlocutória, 

impugnável através de agravo de instrumento, ex vi 

da lei instrumental (art. 522)" (rev cit., p. 423). 

Essa orientação é inteiramente atual e guarda 

total relação de pertinência com a revisão dos cál

culos para o efeito da expedição de precatório com

plementar com o propósito de restabelecer o poder 

de compra da moeda deteriorado pela innação. Do 

mesmo modo que àépoca, na liquidação por cálcu

lo do contador, quando foi consolidado o entendi

mento sumular, não se admitia a apelação nas sim

ples atualizações levadas a efeito no curso do pro

cesso executivo, pela mesma razão de direito, não 

se há, agora, data venia, com a extinção daquele 

regime - o que autoriza o credor a passar direto à 

execução - como admitir a ação autônoma de em

bargos com a mesma finalidade impugnativa do re

curso antes mencionado. Ubi aedem ratio, ibi eadem 

legis dispositio ("Onde existe a mesma razão fun

damentai, prevalece a mesma regra de Direito"). 

Nesse diapasão, se aFazenda Pública não con

cordar com o montante da atualização, demonstra

rá, cabalmente, por simples petição - e não em no

vos embargos à execução - a improcedência da pre

tensão revisional dos cálculos. O juiz, por sua vez, 

examinando aespécie. deferirá, ou não, o pedido de 

expedição do precatório complementar. sendo essa 

decisão atacável por meio do recurso de instrumen

to. Não se deve perder de perspectiva, como prece

dentemente enfatizado, que °precatório comple

mentar decorre de incidente processual instaurado 

no próprio processo de execução. Parcelas suple

mentares, ainda que indevidamente cobradas, pelo 

caráter incidental à execução que as caracteriza, não 

constituem excesso de execução ajustificar a oposi

ção de novos embargos (art. 741, V, do CPC). 

Impõe-se realçar, por necessário, que a atua-
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lização monetária da dívida - e também o paga

mento de juros moratórios - não configura crité

rio de cálculo, porém instrumento de recomposi

ção da moeda corroída pela espiral inflacionária 

(RSTj 23/307, RSTj 31/318, RSTj 38/125, RSTj 71/ 

367 e RSTj 74/387), sob pena de, não lhe repondo 

o poder aquisitivo no mesmo índice das perdas 

inAacionárias, prestigiar-se o enriquecimento sem 

causa do devedor, sendo mais de observar que a 

correção plena do débito judicial é um imperativo 

econômico, jurídico e ético indispensável à global 

indenização dos danos e ao fiel e completo adim

plemento das obrigações (RSTj 84/268). 

Vetusto acórdão do Supremo Tribunal Federal, 

já preconizara: " ... aatualização do cálculo, até adata 

do efetivo pagamento do precatório, é admitida na 

Corte. A Súmula 561 a prevê para os casos de de

sapropriação, assim direta como indireta. O mes

mo princípio da justa indenização tem cabimento, 

obviamente, nos casos de delonga no processamento 

do precatório, por parte da Fazenda Pública, em face 

da desvalorização da moeda" (RTj 118/23 1 - Min. 

Carlos Madeira). A fortiori, agora, quando é pacífico 

o magistério jurisprudencial dos Tribunais Superio

res do País sobre não constituir aatualização um plus, 

e sim mera recomposição do valor e do poder aqui

sitivo da moeda envilecidos pela inAêjção. 

Sendo assim, não caracterizando a expedição 

do precatório complementar uma nova execução, 

senão uma simples restituição ao credor do que 

perdeu como conseqüência do corrosivo proces

so inflacionário que a economia brasileira experi

menta ao longo dos tempos, não há, data venia, 

princípio lógico ou regra de Direito - a menos que 

erroneamente interpretada - que abone submeter 

o requerimento de precatório complementar ao 

mesmo regime processual e procedimental da de

flagração do processo de execução por quantia 

certa contra a Fazenda Pública previsto nos arts. 

730 e 73 I do Código de Processo Civil. 

A adoção dessa prática contrapõe-se ao inte

resse público, à vigente sistemática processual ci

vil, aos motivos técnicos e práticos que inspiraram 

aformulação do verbete 118 da Súmula dejurispru

dência do Superior Tribunal de justiça, constituin

do, por igual, indesejável fonte de periculum in 

mora, de perpetuação da lide e da obrigação, além 

de conspirar contra um dos princípios modernos 

do processo, consistente na celeridade deste para a 

rápida solução do litígio (art. 125,11. do CPC), com 

segurança jurídica e prestígio para o Poder judiciá

rio, já tão acusado, até injustamente, de ser o gran

de responsável pelo acentuado retardamento na 

entrega da tutela jurisdicional. 
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