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PRELIMINAR  SUSCITADA  PELO  APELADO.  VIOLAÇÃO  AO 
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚPLICA QUE 
ATACA  OS  FUNDAMENTOS  CONSTANTES  NA  SENTENÇA. 
REJEIÇÃO DA MATÉRIA PRECEDENTE.

-  “Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade quando os  
argumentos expostos no recurso são voltados contra a decisão questionada.  
(…).” (TJPB; AI 2001711-61.2013.815.0000; Terceira Câmara Especializada Cível; Relª Desª 
Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 30/04/2014; Pág. 18).

PREFACIAL  ARGUIDA  PELO  APELANTE.  NULIDADE  DA 
EXECUÇÃO. TÍTULO SUPOSTAMENTE INÁBIL. INSUBSISTÊNCIA 
DOS  ARGUMENTOS.  NOTA  DE  CRÉDITO  RURAL  QUE  PODE 
INSTRUIR EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESACOLHIMENTO DA 
PREJUDICIAL.

 -  “Quanto  à  alegação  de  nulidade  do título,  cabe  consignar  ser  firme  o  
entendimento desta Corte de que, "de acordo com o artigo 10 do Decreto-Lei  
nº  167/67,  a  cédula  de  crédito  rural  é  título  executivo  hábil  a  embasar  o  
processo de execução."(REsp 658234 / GO, Ministro JORGE SCARTEZZINI,  
QUARTA TURMA, j. em 28/11/2006, DJ 18/12/2006).
(...)
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ  -  AgRg no  AREsp 369.830/RS,  Rel.  Ministro  LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014).

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE 
EXCESSO DA QUANTIA PERSEGUIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, 
PELO EMBARGANTE, DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO. NÃO 
JUNTADA DE PLANILHA DEMONSTRATIVA. DESOBEDIÊNCIA AO 
ART. 739-A, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTA 
IMPROCEDÊNCIA  DA  IMPUGNAÇÃO  EXECUTIVA. 
IRRESIGNAÇÃO EM CONFRONTO COM POSIÇÃO SEDIMENTADA 
NO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  E  NESTA  CORTE. 
NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO APELO. 



- “Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante  
deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando  
memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não co-
nhecimento desse fundamento.” (§5º do art. 739-A do CPC).

- "A recente jurisprudência desta Corte, reforçando o preceituado no art. 739-
A do CPC, firmou entendimento segundo o qual, quando os embargos à execu-
ção tiverem por fundamento excesso de execução, o embargante deverá de-
monstrar na petição inicial o valor que entende correto, juntamente com a me-
mória  do  cálculo,  sob  pena  de  rejeição  liminar  dos  embargos."  (REsp  
1175134/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado  
em 4.3.2010, DJe 18.3.2010) 2. Agravo regimental a que se nega provimento.  
(STJ - AgRg no REsp 1278367/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 
TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012).

V  I  S  T  O  S

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Geraldo Liberato dos Santos, em 
face da sentença de fls.47/53, que rejeitou os embargos à execução que objetivavam reconhecer a 
nulidade do título executivo, bem como o excesso da cobrança.

Em suas razões, de fls. 55/61, o recorrente reitera os argumentos relativos À 
insubsistência  da nota de crédito que embasa a execução,  além de destacar  a excessividade da 
dívida exigida, ante a prática de anatocismo.

Com base no exposto, requer o provimento da súplica.
 
Contrarrazões  ofertadas  às  fls.  64/70,  em  que  a  parte  recorrida  sustenta 

preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Parecer  Ministerial  recomendando  apenas  o  prosseguimento  do  feito,  sem 
adentramento no mérito (fls. 78/80).

É o relatório. DECIDO:

Inicialmente cumpre analisar a matéria prévia arguida pela parte recorrida.

Da Preliminar de Violação do Princípio da Dialeticidade

Sustenta  o  apelado  que  a  irresignação  em apreço  não  enfrentou  a  matéria 
constante na sentença, violando assim o Princípio da Dialeticidade.

Em que pesem as considerações acima, compreendo que a súplica em comento 
ataca a decisão de mérito,  questionando a validade do título executivo e apontando excesso na 
cobrança.
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Esta Corte, inclusive, acompanha o raciocínio em exposição:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO  
DA DIALETICIDADE.  INOCORRÊNCIA,  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  AÇÃO DE  
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  PEDIDO  DE  
PENSÃO VITALÍCIA EM SEDE DE ANTEIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENTES  
OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273 DO CPC. NECESSIDADE DE  
DILAÇÃO  PROBATÓRIA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  
DESPROVIMENTO.  Não  há  que  se  falar  em  violação  ao  princípio  da  
dialeticidade quando os argumentos expostos no recurso são voltados contra  
a  decisão  questionada. -  para  o  deferimento  da  antecipação  de  tutela,  
necessária se faz a existência de prova inequívoca e o convencimento do juiz  
da verossimilhança da alegação, bem como a demonstração de fundado receio  
de dano irreparável ou de difícil reparação. - o deferimento de pensão vitalícia  
em antecipação de tutela possui caráter visivelmente satisfativo, não podendo  
ser  deferida  na  via  estreita  do  agravo,  notadamente  por  ser  matéria  que  
demanda  dilação  probatória.  (...).  (TJPB;  AI  2001711-61.2013.815.0000;  Terceira 
Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 30/04/2014; 
Pág. 18).

Com base no exposto, rejeito a preliminar arguida.

DO APELO DO PROMOVENTE

No arrazoado  recursal,  dessume-se  que  o  inconformismo do apelante  paira 
sobre dois pontos: a nulidade da execução, ante a ausência de título executivo, insurgência esta que 
aprecio como preliminar, e a excessividade da cobrança.

Da Preliminar de Ausência de Título Executivo

O recorrente atesta que o processo de execução que motivou os embargos ora 
analisados se mostra nulo, posto que instruído sem título hábil, em virtude de este estar respaldado 
por Nota de Crédito Rural que prevê juros capitalizados.

Com relação aos pontos suscitados, tenho que a cártula em comento, de acordo 
com  os  artigos  9º,  inciso  IV  e  10,  do  Decreto-Lei  167/67,  pode  instruir  ações  de  execução 
extrajudicial,  posto possuir  todas as condições para a satisfação do crédito nela prevista.  Nesse 
sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VALIDADE  
DO TÍTULO EXEQUENDO. AVAL.
1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois o  
eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se  
dispensável  que  venha  examinar  uma  a  uma  as  alegações  e  fundamentos  
expendidos pelas partes. Tampouco se verifica, no caso, a alegada vulneração  
do artigo 458 do Código de Processo Civil, porquanto a Corte local apreciou  
a lide, discutindo e dirimindo as questões  fáticas e jurídicas que lhe foram  
submetidas.
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2.  Quanto  à  alegação  de  nulidade  do  título,  cabe  consignar  ser  firme  o  
entendimento desta Corte de que, "de acordo com o artigo 10 do Decreto-Lei  
nº 167/67, a cédula de crédito rural é  título executivo hábil  a embasar o  
processo  de  execução."(REsp  658234  /  GO,  Ministro  JORGE  
SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, j. em 28/11/2006, DJ 18/12/2006).
Por outro lado, cabe destacar que "o extrato da conta vinculada não constitui  
documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde  
que  a  petição  inicial  seja  instruída  com documento  hábil  à  demonstração  
pormenorizada  do  débito,  propiciando  ampla  defesa  ao  devedor"  (REsp  
784.422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado  
em 16/10/2008, DJe 28/10/2008).
3.  No  tocante  à  validade  do  aval  e  à  solidariedade  existente  entre  os  
devedores,  observa-se  que  o  acórdão  recorrido  está  em  harmonia  com  o  
posicionamento desta Corte.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ  -  AgRg no AREsp 369.830/RS,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014).

Considerando o exposto,  não há que se falar  em nulidade de execução por 
ausência de título executivo hábil.

Posto isso, desacolho a prefacial levantada.

Mérito 

Concebo que a presente súplica merece ter o seu seguimento negado, ante a sua 
manifesta improcedência, bem como por confrontar jurisprudência dominante do Superior Tribunal 
de Justiça e desta Corte, na forma orientada pelo art. 557, do Código de Processo Civil.

Vejamos, então, o que prescreve o referido dispositivo:

“Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com  
jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do  Supremo  Tribunal  
Federal, ou de Tribunal Superior.

Os embargos em apreço questionam a execução nº 0000287-54.2012.815.0161 
(em apenso), em que se cobra o débito de R$ 17.073,35 (dezessete mil e setenta e três reais e trinta 
e cinco centavos), com base na nota (cédula) de crédito rural nº 47.2006.3550.1008 (fls. 07/09v do 
processo principal). 

O  apelante,  tanto  na  petição  inicial  dos  embargos,  como  na  presente 
irresignação, sustenta a excessividade da cobrança, em virtude da prática de anatocismo e exigência 
de juros moratórios acima do patamar legal.

No entanto,  não foi indicada na exordial a quantia considerada correta pelo 
interessado, tampouco juntada da planilha respectiva, conforme exigência prevista no artigo 739-A, 
§ 5º, do Código de Processo Civil, que preleciona:

Art. 739-A.
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(…)

§  5o   Quando  o  excesso  de  execução  for  fundamento  dos  embargos,  o  
embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto,  
apresentando  memória  do  cálculo,  sob  pena  de  rejeição  liminar  dos  
embargos ou de não conhecimento desse fundamento.

Considerando o exposto, tenho que a presente súplica, além de manifestamente 
improcedente,  viola  posição  pacificada  deste  Tribunal  e  do  STJ,  devendo  serem rejeitados  os 
embargos. Vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO  
ESPECIAL.EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  EMBARGOS  DO  DEVEDOR.  
DESCUMPRIMENTO  DO  PRECEITO  DO  ART.  739-A,  §  5º  DO  CPC.  
FUNDAMENTO  INATACADO  NAS  RAZÕES  DO  RECURSO  ESPECIAL.  
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. O acórdão analisou a controvérsia à luz do art. 739-A, § 5º do CPC e o  
recorrente não cuidou de impugnar este dispositivo, como seria de rigor. A  
subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto  
impugnado  impõe  o  não-conhecimento  da  pretensão  recursal,  a  teor  do  
entendimento disposto na Súmula nº 283 do STF.
2.  Por  outro  lado,  o  Tribunal  de  origem  decidiu  de  acordo  com  o  
entendimento  jurisprudencial  desta  Corte  o  qual  determina  que  deve  ser  
cumprido o disposto no art. 739-A, § 5º do CPC, sob pena de rejeição liminar  
dos embargos à execução. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(STJ  -  AgRg no  AREsp 252.312/SP,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE SALOMÃO,  QUARTA 
TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 27/06/2013).

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  EMBARGOS  À  
EXECUÇÃO.  EXCESSO.  DECLINAÇÃO.  VALOR  DEVIDO.  AUSÊNCIA.  
REJEIÇÃO LIMINAR. NÃO PROVIMENTO.
1.  "A recente jurisprudência desta Corte, reforçando o preceituado no art.  
739-A do CPC, firmou entendimento segundo o qual, quando os embargos à  
execução  tiverem  por  fundamento  excesso  de  execução,  o  embargante  
deverá demonstrar na petição inicial o valor que entende correto, juntamente  
com a memória do cálculo,  sob pena de rejeição liminar dos embargos."  
(REsp 1175134/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,  
julgado em 4.3.2010, DJe 18.3.2010) 2. Agravo regimental a que se nega  
provimento.
(STJ - AgRg no REsp 1278367/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 
TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) 

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Excesso de execução. Ausência  
de demonstrativo do valor que entende correto e ausência de planilha de  
cálculos.  Ônus  do  embargante.  Inteligência  do  art.  739-a  do  CPC.  
Manutenção da sentença. Desprovimento do recurso. São improcedentes os  
embargos  à execução, em caso de não apresentação de planilha de cálculo  
que  comprove  o  excesso.  (TJPB;  AC  0000531-53.2013.815.1161;  Primeira  Câmara 
Especializada Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 03/12/2013; Pág. 11)

Apelação Cível nº 0000234-39.2013.815.0161  5



EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  EXCESSO  DA  QUANTIA  
PERSEGUIDA.  AUSÊNCIA DE PLANILHA DEMONSTRATIVA DO VALOR  
QUE ENTENDE CORRETO. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 739-A, § 5º,  DO  
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO LIMINAR. APELAÇÃO CÍVEL.  
RAZÕES INVOCADAS NO RECURSO INTEIRAMENTE DISSOCIADAS DA 
DECISÃO.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  NÃO  
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  AOS  FUNDAMENTOS  DO  DECISUM.  
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  À  
IRRESIGNAÇÃO.  Se a  municipalidade,  ao  recorrer,  não ataca  o  único  e  
exclusivo  fundamento  da  sentença  de  embargos  à  execução,  qual  seja,  
ausência de demonstração do valor que entende correto, a mesma deve ser  
mantida intacta, com fundamento na desobediência aos ditames do art. 739-
a, § 5º, do código de processo civil.  -  “quando o excesso de execução for  
fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o  
valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de  
rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. ” 
(art. 739-a, § 5º, do código de processo civil). (…).  (TJPB; AC 098.2011.000591-
9/001; Tribunal Pleno; Rel. Des. José Ricardo Porto; DJPB 10/07/2012; Pág. 8).

Assim,  não  evidenciada  a  aludida  super  valoração  através  de  planilha 
demonstrativa, a negativa do recurso é medida que se impõe. 

Ante o exposto, com fulcro no art. 557,  caput, do Código de Processo Civil, 
rejeito as preliminares suscitadas por ambas as partes, e nego seguimento ao apelo.

P.I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 14 de agosto de 2014.

Des. José Ricardo Porto
            Relator                                             

J04 e J/02 (R)
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