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DECISUM. DESPROVIMENTO.

No cumprimento  de sentença que impuser  à  Fazenda
Pública  o  dever  de  pagar  quantia  certa,  o  exequente
deverá  apresentar  demonstrativo  discriminado  e
atualizado do crédito, contendo seu nome completo e o
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o
índice de correção monetária adotado, os juros aplicados
e as respectivas taxas, os termos inicial e final dos juros e
da correção monetária, a periodicidade da capitalização
dos juros, se for o caso, e a especificação dos eventuais
descontos obrigatórios realizados.

 “O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 534, deixou
clara  a  necessidade  de  apresentação  do  demonstrativo
discriminado e atualizado do crédito quando a parte vencida
for a Fazenda Pública. - Não tendo a parte autora cumprido o
que determina a norma, apesar de devidamente intimada para
tal  fim,  imperioso  se  torna manter  a decisão  que rejeitou o
pedido  de  cumprimento  de  sentença.”  (TJPB  –
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00007685220128150311,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA
COUTINHO, j. em 17-10-2017)

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 ao apelo.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível interposta  por  Francisco
Pereira Barbosa contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca
de Princesa Isabel (fl. 69) que, nos autos da “AÇÃO DE COBRANÇA”, em
fase executiva, rejeitou o requerimento de Cumprimento de Sentença, por
entender  que o  autor/exequente  não atendeu ao  disposto  no  art.  534  do
CPC/15, porquanto “não apresentou o demonstrativo detalhado e atualizado do
débito,  mesmo  quando  intimada  para  juntar  aos  autos,  a  fim  de  possibilitar  a
continuidade da marca processual”.

Em  suas  razões,  fls.  70/72,  sustenta  o  estrito
cumprimento  às  exigências  do  referido  artigo,  afirmando  constar  na
sentença de procedência a natureza do principal, “a remuneração do mês de
dezembro, o décimo terceiro salário mais o terço de férias, ambos de 2012”, que o
pleito  de  cumprimento  de  sentença  foi  acompanhado  de  planilha  de
cálculos, em que consta os nomes completos das Partes, o índice de correção
monetária e de juros a ser aplicado ao montante condenatório, bem como os
termos inicial e final de sua incidência.

Alegou que era ônus do Município Executado, caso não
concordasse com os valores apresentados, impugnar a planilha apresentada
e,  informar qual  a quantia que entende correta,  ressaltando que o  Juízo
poderia,  em  seu  entender,  remeter  os  autos  à  Contadoria  Judicial  para
apuração  do  quantum  debateaur,  pelo  que  pugnou  pelo  provimento  do
Recurso para que a Sentença seja reformada e o Apelado seja compelido ao
pagamento do montante constante da memória de cálculos.

Contrarrazões, fls. 74/83, pelo desprovimento. 

Cota Ministerial sem manifestação meritória, fls. 91/92.

É o relatório.
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V O T O .

Exmo.  Dr.  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares(Juiz
Convocado  para  substituir  a  Exma  Desa.  Maria  das  Graças  Morais
Guedes) – Relator.

O art. 534 do Código de Processo Civil, dispõe que, no
cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar
quantia certa, o exequente deverá apresentar demonstrativo discriminado e
atualizado do crédito, contendo seu nome completo e o número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas, o índice de correção monetária adotado, os
juros aplicados e as respectivas taxas, os termos inicial e final dos juros e da
correção monetária, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso,
e a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados.

No caso dos autos, o demandante/apelante, requereu o
cumprimento da sentença de f.  19/19-v,  que julgou procedente o pedido,
condenando  o  município  réu/apelado  ao  “pagamento  dos  valores  à  autora
referentes ao (a) salário do mês de dezembro de 2012, (b) do décimo terceiro salário
de 2012, bem como (c) das férias acrecido de 1/3 referente ao período aquisitivo de
2012”.

Os pedidos de cumprimento de sentença, fls. 62/62-v e
64/6-v, vieram acompanhados de planilhas de cálculos, fls. 63 e 65, contendo
a qualificação das partes, os índices de juros aplicados, bem como os termos
inicial e final de sua incidência.

O  recorrente,  contudo,  não  indicou  de  forma
especificada como se deu a apuração da quantia principal, impossibilitando
qualquer insurgência por parte do executado, sendo conveniente salientar
que à fl. 63 indicou como montante condenatório principal o quantum de R$
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3.214,83  sem  detalhar  quanto  corresponderia  a  remuneração  do  mês  de
dezembro, ao décimo terceiro salário, e ao terço de férias do ano de 2012,
nem o índice da correção monetária aplicada.

A Quarta  Câmara  Especializada  Cível  deste  Tribunal,
em  recentes  julgamentos  de  casos  análogos,  que  também  tratavam  de
cumprimento de sentença em face do Município de Tavares (Procs. 0000785-
88.2012.815.0311 e 0000768-52.2012.815.0311), firmou, a partir desse último
processo,  de  Relatoria  do  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho, o entendimento de que, ainda que reconhecido um crédito em
favor do promovente em título executivo judicial, ao impulsionar a fase de
cumprimento  de  sentença,  é  necessário  indicar,  mediante  cálculos
minimamente detalhados, a correspondência do numerário perseguido com
a sentença anteriormente proferida.

Veja-se a ementa dos julgados:

APELAÇÃO.  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  OBRIGAÇÃO

DE  PAGAR  IMPOSTA  À  FAZENDA  PÚBLICA.  INDICAÇÃO

GENÉRICA DO MONTANTE PRINCIPAL A SER EXECUTADO.

IMPOSSIBILIDADE.  VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART.  534,

DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NECESSIDADE  DE

APRESENTAÇÃO  DE  DEMONSTRATIVO  DISCRIMINADO  E

ATUALIZADO  DO  CRÉDITO.  INDEFERIMENTO  DO

REQUERIMENTO  DE  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA  QUE

NÃO IMPÕE A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.  POSSIBILIDADE

DE  NOVA  FORMULAÇÃO.  NEGADO  PROVIMENTO  AO

APELO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No cumprimento de sentença

que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o

exequente  deverá  apresentar  demonstrativo  discriminado  e

atualizado do crédito, contendo seu nome completo e o número de

inscrição  no  Cadastro  de  Pessoas  Físicas,  o  índice  de  correção
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monetária adotado,  os  juros aplicados e  as  respectivas taxas,  os

termos  inicial  e  final  dos  juros  e  da  correção  monetária,  a

periodicidade  da  capitalização  dos  juros,  se  for  o  caso,  e  a

especificação dos eventuais  descontos  obrigatórios  realizados.  2.

"O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 534, deixou clara a

necessidade  de  apresentação  do  demonstrativo  discriminado  e

atualizado  do  crédito  quando  a  parte  vencida  for  a  Fazenda

Pública. - Não tendo a parte autora cumprido o que determina a

norma, apesar de devidamente intimada para tal fim, imperioso se

torna manter a decisão que rejeitou o pedido de cumprimento de

sentença." (TJPB – A (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº

00007858820128150311,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator

DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 07-

11-2017)

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C

COBRANÇA DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO E DE 1/3

PARA  ATIVIDADE  EXTRACLASSE  COM  PEDIDO  DE

ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  CONDENAÇÃO  DO  ENTE

PÚBLICO.  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  PEDIDO

REJEITADO.  IRRESIGNAÇÃO  DA  PARTE  AUTORA.

INDICAÇÃO  GENÉRICA  DO  NUMERÁRIO  PERSEGUIDO.

IMPOSSIBILIDADE.  DESCUMPRIMENTO  DO  ART.  534,  DO

ATUAL  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  DEMONSTRATIVO

DISCRIMINADO  E  ATUALIZADO  DO  CRÉDITO.

NECESSIDADE.  DESPROVIMENTO.  -  O  Novo  Código  de

Processo  Civil,  em  seu  art.  534,  deixou  clara  a  necessidade  de

apresentação  do  demonstrativo  discriminado  e  atualizado  do

crédito quando a parte vencida for a Fazenda Pública. - Não tendo

a  parte  autora  cumprido  o  que  determina  a  norma,  apesar  de

devidamente intimada para tal fim, imperioso se torna manter a

decisão que rejeitou o pedido de cumprimento de sentença. (TJPB

– ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007685220128150311, 4ª
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Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  FREDERICO

MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO, j. em 17-10-2017)

Não  se  pode,  portanto,  autorizar  que  haja  o
processamento da fase executiva, por meio da aceitação irrestrita de valor
genericamente atribuído pelo Exequente, eis que a ele incumbia demonstrar
à Parte Executada o modo de apuração do montante pleiteado, para que
possa exercer plenamente o direito de defesa.

Ressalto que a manutenção da sentença não implica em
solução definitiva à satisfação do crédito reconhecido no título judicial, mas,
tão somente, acarreta o indeferimento do requerimento formulado sem um
mínimo detalhamento do valor a ser executado, restando ao Exequente a
possibilidade de apresentar novamente o requerimento desde que sanado o
vício ora confirmado.

Com essas considerações,  NEGO PROVIMENTO AO
APELO, mantendo incólume a sentença. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
no dia  10  de abril  de 2018,  conforme certidão de julgamento de f.  96,  o
Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides(Presidente),  dele
participando, além deste Relator, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida(Juiz
convocado para substituir o Exmo Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque).
Presente à sessão, o Exmo. Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de
Justiça convocado.
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Gabinete no TJPB, em João Pessoa/PB, 13 de abril de
2018.

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
   Juiz Convocado/R E L A T O R
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