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GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000965-28.2016.815.0000
ORIGEM : 2ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Wilson Medeiros dos Santos
ADVOGADO : Zenildo Gonçalves de Mendonça (OAB/PB 12.733)
APELADO            : Banco do Brasil S/A
ADVOGADO :  Celso  David  Antunes  (OAB/BA 1141-A)  e  Luis  Carlos
Laurenço (OAB/BA 16.780)

PROCESSUAL CIVIL –  Apelação  cível  –
Ação  de  cobrança  –  Cumprimento  de
sentença – “Quantum debeatur” – Expurgos
inflacionários  –  Prévia  liquidação  –
Necessidade,  conforme  determinação
constante  na  sentença  exequenda  –
Sentença ilíquida – Provimento parcial.

– A apuração da quantia devida ao benefi-
ciário da tutela de procedência deferida na
sentença condenatória genérica na ação de
cobrança, a qual condenou o Banco do Bra-
sil ao pagamento de diferenças decorrentes
de expurgos inflacionários, deve operar-se
em prévia liquidação do título,  ainda mais
porque assim restou determinado no  deci-
sum exequendo.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados.

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Tribunal  de  Justiça,  por  votação  uníssona,  dar  parcial provimento  à
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apelação, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de folha
retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  apelação  cível  interposta  por
WILSON MEDEIROS DOS SANTOS, em face do BANCO DO BRASIL S/A,
irresignado  com  a  extinção  do  presente  cumprimento  de  sentença,  por
entender  que  a  apuração  do  valor  devido  depende  da  apresentação  dos
extratos  bancários  do  autor  que  se  encontram  em  poder  da  instituição
bancária e, assim, a execução da condenação se proceda por completo.

Ressalta  que  o  valor  até  então  pago  diz
respeito apenas à satisfação de parte da condenação expressa na sentença,
sendo necessário o prosseguimento do cumprimento da sentença de acordo
com os cálculos por ele apresentado, por ter se tornado incontroverso.

 Sem contrarrazões (fl. 221.v).

Instada,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça
ofertou parecer sem manifestação meritória (fl. 227).

É, no essencial, o relatório.

V O T O:

“Ab  initio”,  conheço  do  recurso,  porque
próprio,  tempestivo  e  preparado,  tendo  sido  atendidos  os  demais
pressupostos de admissibilidade. 

Compulsando os  presentes  autos,  verifico
que  o  presente  cumprimento  de  sentença  fora  iniciado  sem  que  tivesse
operado a fase de liquidação.

Para  o  regular  e  justo  cumprimento  da
sentença, necessário que antes que se tivesse sido iniciada a execução da
sentença, tivesse havido a realização da fase de liquidação,  face à iliquidez
da sentença exequenda.

Ademais,  assim  restou  consignado  no
dispositivo da sentença, conforme se observa à fl. 127

Constatando-se  dos  autos  restarem
ausentes  todos  os  elementos  necessários  para  a  correta  apuração  dos
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cálculos da presente execução, não se pode negar a iliquidez do título em
cumprimento de sentença e a necessária abertura da fase de liquidação.

Assim,  a  apuração  da  quantia  devida  ao
beneficiário  da  tutela  de  procedência  deferida  na  sentença  condenatória
genérica na presente ação de cobrança (fl. 127), a qual condenou o Banco do
Brasil  ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários,
deve operar-se em prévia liquidação do título, ainda mais porque assim restou
determinado no decisum exequendo.

Por  todo  o  exposto,  DÁ-SE  PARCIAL
PROVIMENTO  ao  recurso,  para  que  a  apuração  do  eventual  saldo
remanescente  de  proceda  em  fase  de  liquidação  de  sentença,  conforme
expressamente determinado no  decisum exequendo e,  somente após esse
trâmite processual, se verificado haver ainda parte não satisfeita, se prossiga
com o cumprimento da sentença.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Dr. Carlos Eduardo Leite Lisboa, juiz con-
vocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Oswaldo Tri-
gueiro do Valle Filho e o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado,
com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egi-
to de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Dra.
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 12 de dezembro de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
                             Relator
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