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APELAÇÃO.  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  PETIÇÃO.
REQUISITOS  DO  ART.  534,  DO  CPC.  NÃO  CUMPRIMENTO.
APRESENTAÇÃO  GENÉRICA  DO  VALOR  PRINCIPAL  E  DOS
ACESSÓRIOS.  INTIMAÇÃO  PARA  SANAR  O  VÍCIO.  NÃO
CUMPRIMENTO.  INDEFERIMENTO  DA  PRETENSÃO  NO
PRIMEIRO  GRAU.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  O  descumprimento  do  comando  materializado  no  art.  534,  do
CPC,  deixando  a  parte  de  esmiuçar  os  elementos  do  crédito
pretendido,  seja  quanto  ao  principal  ou  acessórios,  importa  o
indeferimento  da  pretensão,  tal  como  corretamente  fez  o
magistrado. Desprovimento do recurso.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, integrando a
decisão a certidão de julgamento de fl. 154.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra decisão que rejeitou o pedido
de  cumprimento  de  sentença  formulado  por  Helena  Guedes  Nunes  em  desfavor  do
Município de Tavares.

Na  decisão,  o  magistrado  registrou  que  a  credora,  ora  apelante,



deixou de juntar memória discriminada e atualizada dos cálculos, mesmo após intimada
para tanto, daí porque indeferiu o pedido.

Inconformada, apela a exequente aduzindo que todos os requisitos
para dar seguimento ao feito foram preenchidos, notadamente a apresentação de memória
descritiva dos  cálculos,  os  termos inicial  e  final  dos juros e  da correção monetária,  os
índices a serem aplicados, bem como os honorários advocatícios.

Ao  final,  pede  o  provimento  do  recurso  para  reformar  a  decisão,
condenando  o  recorrido  ao  “pagamento  do  valor  constante  da  planilha  de  cálculos
apresentada  junto  a  petição  de  cumprimento  de  sentença,  além  da  condenação  em
honorários advocatícios recursais”.

Contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, § 1º,
do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida à Corte reside em definir se a recorrente, ao
efetuar o pedido de cumprimento de sentença, instruiu corretamente a petição, conforme
reclama o art. 534, do CPC, que verbera:

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.



O exame dos autos revela que, embora insista na correta instrução da
petição de cumprimento de sentença, a recorrente não materializou, na prática, o comando
citado acima.

Com efeito, a leitura do documento de fl. 110 deixa evidente que não
há  “demonstrativo discriminado e atualizado do crédito”, tendo o recorrente se limitado
a transcrever um valor total, sem esmiuçar o que corresponde ao principal, juros de mora,
correção monetária, nem tampouco indicar como chegou ao valor cobrado, que deve ser
composto por diferenças salariais  inerentes  à  “[…] proporcionalidade do piso salarial
nacional da educação, tendo como base o percentual de 66,75% (sessenta e seis vírgula
setenta e cinco por cento) dos valores estabelecidos para cada ano, a conta de 2009 […] ”,
tal como restou decidido na sentença.

Anote-se, ademais, que embora tenha sido intimado para emendar a
inicial  a  recorrente  não  cuidou  de  providenciar  as  alterações  aptas  a  dar  trânsito  ao
cumprimento de sentença, o que motivou, corretamente, a rejeição do pedido.

Isto posto, considerando o descumprimento do que dispõe o art. 534,
do CPC, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida. 

É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu,  por unanimidade, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

 Presidiu  a  Sessão  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o Exmo.
Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Lúcia  de  Fátima  Maia  de  Farias,
Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 24 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 25 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


