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RESOLUÇÃO Nº 003/2020 – CONSUP/PGE 

 

Dispõe sobre os procedimentos internos de envio 
de processos ao Centro de Cálculos Judiciais e 
Pesquisas Orçamentárias, e dá outras 
providências.  

 

O CONSELHO SUPERIOR DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO, na 

forma como dispõem o art. 4º, incisos XXV e XXVI, o art. 12, caput, e o art. 15, caput e  

inciso X,  da Lei Complementar nº 089, de 01 de julho de 2015; 

CONSIDERANDO proposta de resolução apresentada pela Corregedoria-

Geral, nos termos do art. 11, caput e inciso XVI, alínea a, da Lei Complementar nº 089, 

de 01 de julho de 2015; 

CONSIDERANDO o deliberado na 39ª Sessão Ordinária do Conselho Superior 

da Procuradoria-Geral do Estado ocorrida na data de 23 de abril de 2020. 

 

RESOLVE: 

  

Art. 1º. Esta resolução cuida a respeito de procedimentos internos afetos ao 

envio de processos ao CCJ - Centro de Cálculos Judiciais desta Procuradoria-Geral e à 

apresentação de recursos nos casos que especifica. 

Art. 2º. No Núcleo de Execuções desta Procuradoria-Geral do Estado, em 

processos cujo valor da execução seja de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os 

Procuradores do Estado deverão abster-se de encaminhar os autos físicos ou virtuais 

ao CCJ para elaboração de cálculos, hipótese em que se limitarão a verificar se não há 

questão fática,  jurídica ou de direito que justifique alguma atuação do órgão. 

§ 1º. Será considerada “questão fática, jurídica ou de direito” quaisquer 

situações de semelhantes naturezas, sejam anteriores ou concomitantes à execução, 

que, conhecidas pelo Procurador do Estado responsável pelo ato, possuam aptidão 

fática ou jurídica para nela interferirem, como: 

I – pagamento administrativo ou judicial do valor devido; 
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II - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu 

à revelia; 

II - ilegitimidade de parte; 

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 

IV - cumulação indevida de execuções; 

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; 

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como, novação, 

compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença; 

VII – impedimento ou suspeição. 

§ 2º. A dispensa de encaminhamento dos autos ao CCJ não implica, só por 

isso, dispensa de requerer informações junto à SEAD ou outra entidade responsável 

pelo controle de pessoal a que pertencer o servidor (PM/AP, CBM/AP, TJAP, TCE/AP, 

POLITEC, ALAP, etc) quando tal se demonstrar necessário, em causas como aquelas 

envolvendo direitos remuneratórios de servidores, se a sentença não fixar valor líquido 

ou liquidável mediante simples cálculos aritméticos.  

Art. 3º. Não ocorrendo quaisquer das hipóteses mencionadas no caput e nos 

parágrafos 1º e 2º do art. 2º, ao Procurador ou respectivo Assistente ou Assessor é 

vedado o envio de processos ao CCJ, devendo-se registrar o fato no sistema e-PGE e, 

com o fim de prevenir novas intimações, protocolar petição informando que não 

apresentará oposição aos cálculos.  

 § 1º. Ao informar ao juízo que não irá questionar os cálculos, o Procurador 

deverá abster-se de utilizar expressão que indique concordância explicita com os 

mesmos, devendo-se limitar a comunicar que não irá opor embargos ou impugnação 

ou outra expressão de conteúdo assemelhado.  

§ 2º. Nas situações transcritas no caput deste artigo e no artigo 2º desta 

resolução,  ao encaminhar o processo ao CCJ deverá constar, de modo fundamentado, 

as razões fáticas e jurídicas pelas quais se deliberou pelo descumprimento dos 

preceitos ali contidos.  

Art. 4º. Nas condenações por ressarcimento de danos morais cujo valor seja 

líquido ou liquidável mediante simples cálculo aritmético, se o montante, superior a R$ 
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5.000 (cinco mil reais) for de até R$ 10.000 (dez mil reais), antes de encaminhar os 

autos ao CCJ o Procurador ou o respectivo Assistente ou Assessor, elaborará 

obrigatoriamente o cálculo simples de juros e correção monetária, da forma seguinte:  

I. Para atualização monetária, terá por referência a data da prolação da 

sentença e o valor constante na mesma, multiplicará o valor da condenação 

pelo fator correspondente ao mês e ano, conforme dados constantes em tabela 

atualizada mensalmente e disponibilizada pelo CCJ em pasta compartilhada. 

II. Para aplicação de juros, multiplicará a quantidade de meses havida desde 

a citação, por 0,5 % a.m. (meio por cento ao mês), tendo por referencia a forma 

de contagem dos prazos prevista no § 3º do art. 132 do Código Civil.  

III. Obtidos os valores da correção e dos juros, acrescê-los-á ao principal, 

obtendo, assim, o montante devido.  

§ 1º. Promovido o cálculo mencionado no caput, caso a diferença entre o valor 

proposto na execução e a  obtida na planilha seja igual ou superior a  R$ 2.000 (dois 

mil reais) em favor da fazenda pública, o Procurador poderá, desde logo, interpor a 

medida judicial que entender pertinente, ou, não fazendo assim, poderá, também, 

encaminhar os autos ao CCJ para aferição, contudo, em qualquer hipótese, deverá 

juntar no sistema e-PGE a planilha que houver sido elaborada.  

§ 2º. Após o cálculo citado no caput, se a diferença entre o valor da execução e 

o obtido na planilha foi de até R$ 2.000 (dois mil reais), ou, de outra forma, se a 

planilha apresentar valores superiores ao da execução, deve-se encaminhar o 

processo ao arquivo, juntando-se a planilha e  fazendo-se o respectivo registro no 

sistema e-PGE, e, visualizada a   necessidade, informar ao juízo a não oposição aos 

cálculos apresentados, conforme previsto no § 1º do art. 3º desta resolução.   

Art. 5º. Observado o previsto nos artigos 2º e 3º desta resolução, nas 

condenações por ressarcimento de danos matérias ou nas demais ações de cobrança 

em geral não afetas a ressarcimento de dano moral, inclusive, as envolvendo direito de 

servidor,  cujo montante  seja líquido ou liquidável mediante simples cálculo aritmético, 

se o valor atribuído na sentença for superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e  até  R$ 

10.000,00 (dez mil reais), antes de encaminhar os autos ao CCJ o Procurador ou o 
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respectivo Assistente ou Assessor, elaborará obrigatoriamente  o cálculo simples de 

juros e correção monetária, da forma seguinte:  

I. Para atualização monetária, terá por referência a data do evento. Empós, 

diante do quantum constante na sentença ou no acórdão, multiplicará o valor 

da condenação pelo fator correspondente ao mês e ano, conforme dados 

constantes em tabela atualizada mensalmente e disponibilizada pelo CCJ em 

pasta compartilhada. 

II. Para aplicação de juros, multiplicará a quantidade de meses havidas 

desde a citação por 0,5 % a.m. (meio por cento ao mês), tendo por referencia a 

forma de contagem dos prazos prevista no § 3º do art. 132 do Código Civil.  

III. Obtidos os valores da correção e dos juros, acrescê-los-á ao principal, 

obtendo, assim, o montante devido.  

Art. 6º. Caso a sentença ou o acórdão já transitados em julgado estabeleçam 

forma diferença de contagem de tempo e de composição de juros ou correção 

monetária, ou, ainda, forma de composição remuneratória diferente das que, 

teoricamente, seriam as próprias ao evento, ainda assim aplicar-se-ão  os termos 

fixados na respectiva decisão judicial, sem prejuízo do eventual questionamento da 

mesma em outras vias judiciais, se cabível.   

Art. 7º. Para efeitos de aferição da quantia exequenda será considerado o 

valor apresentado na petição da execução, tendo por marco temporal a data de 

protocolo da mesma, e bem assim, individualmente, o principal e os honorários.  

Art. 8º. Quanto ao Núcleo de Execuções é vedada à Secretaria-Geral 

promover a distribuição direta de processos ao Assistente ou Assessor do Procurador.  

Parágrafo único.  Havendo decisão do Procurador responsável pelo ato, 

inexistirá óbice a que da própria base no sistema e-PGE o assistente ou assessor 

encaminhe o processo diretamente para o arquivo, todavia, havendo tal autorização, o 

Procurador responsável estará ciente da possibilidade de responder solidariamente em 

caso de eventual falha ou ilícito resultante do evento. 

Art. 9º. Nas hipóteses tratadas nos artigos 4º e 5º desta resolução, a 

sistemática de cálculo apresentada  nos incisos I, II e III do caput de cada dispositivo é 
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meramente exemplificativa,   podendo ser substituída por programas ou aplicativos 

públicos ou privados de uso gratuito próprios à atualização de débitos judiciais, a 

exemplo dos existentes no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e no 

Banco Central do Brasil.  

Art. 10. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  

Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se. 

Gabinete do Procurador-Geral do Estado e Presidente do CONSUP. 

Macapá-AP, 18 de maio de 2020. 

 

 
 
 
 
 
 

Procurador-Geral do Estado 
Presidente do Conselho Superior da PGE/AP  
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