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APELAÇÃO. COBRANÇA DO  PISO  SALARIAL  DO
MAGISTÉRIO.  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.
CONDENAÇÃO  DA  FAZENDA  PÚBLICA.
OBRIGAÇÃO  DE  PAGAR.  NECESSIDADE  DE
DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO
DO  CRÉDITO.  INDICAÇÃO  GENÉRICA  DO
MONTANTE  REQUERIDO.  IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 534 DO CPC/15.
OPORTUNIZAÇÃO  PARA  EMENDAR  A  INICIAL
NÃO  ATENDIDA.  PEDIDO  DE  CUMPRIMENTO  DE
SENTENÇA.  REJEIÇÃO.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. DESPROVIMENTO.

Conforme redação dada pelo art. 534 do CPC/2015, no
cumprimento  de  sentença  que  impuser  à  Fazenda
Pública  o  dever  de  pagar  quantia  certa,  o  exequente
apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do
crédito,  com  indicação  detalhada  de  como chegou ao
valor  requerido,  sendo  vedada  a  mera  indicação
genérica do montante pleiteado.
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A  manutenção  da  sentença  não  implica  no
arquivamento  definitivo  da  decisão  que  rejeitou  a
satisfação  do  crédito  reconhecido  no  título  judicial,
restando  ao  exequente  a  possibilidade  de  apresentar
novamente o requerimento, desde que sanado o vício.

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.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Jackson Michelany
Alves  contra  sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  1ª  Vara  da  Comarca  de
Princesa  Isabel  nos  autos  da  Ação  de  Cobrança  do  Piso  Salarial  do
Magistério ajuizada em face do Município de Tavares.

Após  o  trânsito  em julgado  da  sentença  condenatória
em desfavor da Fazenda Pública,  o magistrado  a quo,  fls.  141,  rejeitou o
pedido  de  cumprimento  de  sentença  formulado  pelo  autor/apelante,  em
razão da ausência do demonstrativo discriminado dos cálculos.

Em suas razões, fls. 143/145, o apelante alega que todos
os pontos exigidos pelo art.  534 do CPC constam na planilha de cálculos
apresentada junto ao pedido de cumprimento de sentença.

Sustenta  que,  caso  não  concordasse  com  os  valores,
caberia ao apelado apresentar os cálculos que entendesse como corretos, o
que não ocorreu na impugnação.

Aduz que o Juízo a quo poderia inclusive enviar os autos
à contadoria judicial para a apuração do valor, não havendo motivos para
rejeitar o pedido. 
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Pede  o  provimento  do  apelo,  para  que  o  Município
pague os valores constantes na planilha de cálculo, além da condenação em
honorários.

Contrarrazões às fls. 147/158.

A Procuradoria de Justiça opina pelo prosseguimento do
apelo, sem manifestar-se quanto ao mérito recursal, fls. 163/165.

É o relatório.

VOTO

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  -
Relatora

O novo Estatuto Processual Civil, visando uniformizar
os procedimentos executivos decorrentes de títulos executivos judiciais, pôs
fim à execução especial contra a Fazenda, outrora prevista no art. 730 e ss.
do CPC/73, passando o Fisco a se submeter, indistintamente, à disciplina
do cumprimento de sentença, que, para as obrigações de fazer, não fazer e
entrega de coisa, segue o procedimento geral contido nos arts. 536 e 538, ao
passo que, em se tratando de obrigação de pagar quantia certa, obedece ao
rito estatuído nos arts. 534 e 535 do mesmo Código.

Vejamos a redação do art. 534 do CPC:

“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”.
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Apesar de  ter  indicado os  juros,  o  índice de  correção
monetária e a periodicidade, conforme exigência disposta nos incisos acima
citados  para  instauração  do  feito  executivo,  o  requerente  não  se
desincumbiu do ônus descrito no  caput do art. 534, de modo a detalhar o
crédito,  limitando-se  a  informar  os  valores  genéricos,  acostando  um
documento  que  denominou  “demonstrativo  analítico”,  com  os  seguintes
dados (fls. 116):

Desde Até Descrição V. Nominal Corrigido Juros Total
27/04/2011 06/12/2016 R$ 5.196,48 R$ 7.544,09 R$3.053,55 R$10.597,64

Em  seguida,  o  Município  de  Tavares  apresentou
impugnação à execução, fls. 118/127.

Antes  de  indeferir  o  pedido  de  cumprimento  de
sentença,  a  Juíza  do  feito  determinou  a  intimação  da  parte  autora  para
apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito, no prazo de
15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Em face do não atendimento do despacho, sobreveio a
sentença  ora  combatida,  rejeitando  o  pedido  de  cumprimento  do  título
judicial.

Pois bem. Deve ser confirmada a decisão combatida.

O  processamento  da  fase  executiva  deve  vir
acompanhado da indicação detalhada de como o exequente chegou ao valor
requerido, sendo vedada a mera indicação genérica do montante pleiteado.
A exigência legal contempla a boa-fé processual para que seja transmitido
clareza e transparência ao feito e de possibilitar ao executado o exercício
pleno de sua defesa. 

Nesse  sentido,  é  o  entendimento  deste  Tribunal  de
Justiça:

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.
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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.  (Apelação  nº  0001277-
67.2017.815.0000,  4ª  Câmara  Cível  do  TJPB,  Rel.  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho. DJe 06.11.2017).

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
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 - ACÓRDÃO do Processo nº
00007685220128150311,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
DES.  FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO,  j.
em 17.10.2017). (Apelação nº 0000785-88.2012.815.0311, 4ª Câmara
Especializada  Cível  do  TJPB,  Rel.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. DJe 09.11.2017). Destaquei
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APELAÇÃO  CÍVEL.  FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE  RECONHECE  A
EXIGIBILIDADE  DE  OBRIGAÇÃO  DE  PAGAR  QUANTIA
CERTA  CONTRA  A FAZENDA PÚBLICA.  INDICAÇÃO
GENÉRICA  DE  NUMERÁ  -  RIO  SEM  O  MÍNIMO
DETALHAMENTO  DO  ENQUADRE  NA  FÓRMULA
DETERMINADA  NO  TÍTULO  EXECUTIVO.  AUSÊNCIA  DA
APRESENTAÇÃO  DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO.
OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA À INICIAL EXECUTIVA NÃO
ATENDIDA.  REJEIÇÃO  DO  REQUERIMENTO
DESACOMPANHADO  DE  DOCUMENTO  ESSENCIAL.
TERMINAÇÃO  DO  FEITO  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.
POSSIBILIDADE  DE  REPROPOSITURA  DA  PRETENSÃO
EXECUTIVA EM SENDO SANADO O VÍCIO RECONHECIDO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 486, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESPROVIMENTO. O Novo Código de Processo
Civil  introduziu  um  regramento  diferenciado  para  os  feitos
executivos,  exigindo  das  partes  mais  clareza  no  momento  da
apresentação  dos  valores  que  entendem  corretos,  seja  na  fase
de cumprimento de sentença seja  em  processo  autônomo  de
execução de  título  executivo  extrajudicial,  tudo em consonância
com o  princípio  da  boa-fé  processual  e  a  cooperação  que  deve
permear a conduta das partes.  Em capítulo específico destinado
ao cumprimento de sentença que  reconheça  a  exigibilidade  de
obrigação  de  pagar  quantia  certa  pela Fazenda Pública,  o
legislador  processual  civil  impôs,  como  requisito  de
admissibilidade da instauração da fase executiva, a apresentação
de demonstrativo discriminado e  atualizado  do  crédito  (art.  534,
caput,  NCPC).  O descumprimento  da  observância  de  indicação
discriminada por meio de demonstrativo de crédito pode ensejar a
inépcia da inicial executiva, ou o não conhecimento do argumento
de excesso de execução,  a  depender da parte que desrespeita o
preceito.  Restando incompleta a inicial ou não acompanhada de
documentos  indispensáveis  à  propositura  da  execução,  o  juízo
deve oportunizar a emenda à inicial, sob pena de indeferimento.
Ainda  que  reconhecido  um  crédito  ao  demandante  em  título
executivo judicial, é dever deste, ao impulsionar a fase executiva,
formular sua pretensão executória indicando, através de cálculos
minimamente  detalhados,  a  correspondência  do  numerário
indicado com a sentença exequenda.  Não se pode simplesmente
autorizar que haja o processamento da fase executiva, por meio
da aceitação irrestrita de um mero capricho do demandante, que
se  restringe  a  afirmar  genericamente  um  valor,  tão  somente
porque  este  se  sagrou  vencedor.  Ao  contrário,  incumbe-lhe
mostrar que sua conduta é de boa-fé,  mediante a indicação ao
executado  de  como  chegou  no  valor  pleiteado,  para  que  este
possa  exercer  plenamente  o  direito  de  defesa  neste  momento
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processual. A manutenção  da sentença não  implica  em  solução
definitiva  à  satisfação  do  crédito  reconhecido  no  título  judicial,
mas tão somente implica a terminação 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. (Apelação
nº  0000739-02.2012.815.0311,  2ª  Câmara  Cível  do  TJPB,  Rel.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. DJe 15.09.2017). Destaquei

Frise-se que a manutenção da sentença não implica no
arquivamento definitivo do cumprimento do título judicial, sendo possível
ao  exequente  a  possibilidade  de  apresentar  novamente  o  requerimento,
desde que sanado o vício ora confirmado.

Em  face  do  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
APELO, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 08 de maio de
2018, o Exmo. Des.   Marcos Cavalcanti  de Albuquerque. Participaram do
julgamento a Exma.  Desa.  Maria das Graças Morais  Guedes -  relatora,  o
Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides  e  o  Exmo.  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Marcus  Vilar  Souto
Maior, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 10 de maio de
2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes                        
                 R E L A T O R A

_____________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO Nº 0000755-53.2012.815.0311                     7


