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AGRAVO  INTERNO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL.
EXPURGOS  INFLACIONÁRIOS.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA.  CONDENAÇÃO  ILÍQUIDA.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXECUÇÃO DIRETA. NECESSIDADE
DE  PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. ENTENDIMENTO  DO
STJ EM RECURSO REPETITIVO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

-  A  condenação  proveniente  de  ação  coletiva,
genérica e que apenas fixa  a  responsabilidade do
réu pelos danos causados (art. 95 do CDC), não se
reveste  de  liquidez  necessária  ao  cumprimento
espontâneo do comando sentencial, de forma a ser
imprescindível sua prévia liquidação individual, com
a respectiva dilação probatória. “Ratio decidendi” do
REsp nº 1.247.150/PR, julgado em caráter repetitivo.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba,  por unanimidade,  DESPROVER O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.164.

RELATÓRIO

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO interposto  por  João  Nildo

Leite,  desafiando  a  Decisão  Monocrática  de  fls.138/139v,  que  negou

provimento a Apelação pelo Agravante interposta,  mantendo a Sentença de

extinção da demanda sem resolução ante a ausência de liquidação prévia do
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julgado.

No Agravo Interno, o Promovente insurge-se contra a Decisão

Monocrática, reiterando a possibilidade de conversão do feito para adequação

do rito em liquidação de sentença. 

É o relatório.

VOTO

Não merece provimento a inconformidade da parte Agravante.

Compulsando os autos, tenho que a Decisão combatida deve

ser mantida por seus próprios fundamentos, pois a parte Agravante não trouxe

nenhum argumento capaz de ensejar a reforma do juízo monocrático.  Além

disso,  a  Decisão  está  em  harmonia  com  a  jurisprudência  dominante  do

Superior Tribunal de Justiça e com as Decisões proferidas por esta Corte de

Justiça.

 

Trata-se de caso de cumprimento de sentença proveniente de

Ação  Coletiva,  em  que  condenação  é  genérica  e  apenas  fixa  a

responsabilidade  do  Réu  pelos  danos  causados,  de  acordo  com  o  que

estabelece o artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor:

Art.  95.  Em  caso  de  procedência  do  pedido,  a
condenação será genérica, fixando a responsabilidade do
réu pelos danos causados.

Desta  feita,  em  atenção  ao  decidido  pelo  STJ  no  Recurso

Especial  representativo  de  controvérsia  nº  1.247.150-PR, verifica-se  a

necessidade  da  liquidação  da  sentença  antes  de  requerer  a  execução  do

julgado, assim decidiu:

DIREITO  PROCESSUAL.  RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART.  543-C,
CPC).  DIREITOS  METAINDIVIDUAIS.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA.  APADECO  X  BANESTADO.  EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.  ALCANCE  SUBJETIVO  DA
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SENTENÇA  COLETIVA.  LIMITAÇÃO  AOS
ASSOCIADOS.  INVIABILIDADE.  OFENSA  À  COISA
JULGADA. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J, CPC. NÃO
INCIDÊNCIA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A sentença
genérica  proferida  na  ação  civil  coletiva  ajuizada  pela
Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos
chamados  expurgos  inflacionários  sobre  cadernetas  de
poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os
poupadores  da  instituição  financeira  do  Estado  do
Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em
sede  de  liquidação/execução  individual,  sob  pena  de
vulneração  da  coisa  julgada.  Assim,  não  se  aplica  ao
caso a  limitação contida  no  art.  2º-A,  caput,  da  Lei  n.
9.494/97.
1.2. A sentença genérica prolatada no âmbito da ação
civil  coletiva,  por  si,  não  confere  ao  vencido  o
atributo de devedor de "quantia certa ou já fixada em
liquidação" (art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso
de  procedência  do  pedido,  a  condenação  será
genérica", apenas "fixando a responsabilidade do réu
pelos  danos  causados"  (art.  95  do  CDC).  A
condenação,  pois,  não  se  reveste  de  liquidez
necessária ao cumprimento espontâneo do comando
sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista
no art. 475-J do CPC.
2. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp  1247150/PR,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011,
DJe 12/12/2011) (grifo nosso).

Nesse  contexto,  tenho  que  a  Decisão  Recorrida  deve  ser

mantida por todos seus fundamentos, na medida em que inexiste, nos autos,

qualquer comprovação acerca da liquidação anterior da Sentença proferida em

Ação Civil Pública, medida imprescindível ao caso.

Isto  posto,  DESPROVEJO O AGRAVO INTERNO,  mantendo

integralmente a Decisão Monocrática guerreada.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram do  julgamento,  além do  Relator,  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo  Doutor
Aluízio  Bezerra  Filho (Juiz  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
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Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível, “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 29 novembro de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
     Relator
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