
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000256-93.2013.815.0421.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : Comarca de Bonito de Santa Fé.
Apelante : Município de Bonito de de Santa Fé.
Advogado : Ananias Synesio da Cruz.
Apelado : Maria Leite de Sousa.
Advogado : Joaquim Daniel.

RECURSO APELATÓRIO.   EMBARGOS À
EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DO
VALOR  EXECUTADO.   AUSÊNCIA  DE
PLANILHA ESPECÍFICA E  DETALHADA.
INTELIGÊNCIA DO §5º, DO ART. 739-A, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMENDA
A  INICIAL.  IMPOSSIBILIDADE.
CELERIDADE  DOS  FEITOS
EXECUTÓRIOS.  PRECEDENTES  DESTA
CORTE  DE  JUSTIÇA  E  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO.

– O art. 739-A, § 5º, do Código de Processo
Civil autoriza o juiz a  rejeitar em caráter liminar
os  embargos a  execução  fundamentados  no
excesso de execução quando ausente a planilha de
cálculos,  restando  suprimido  do  embargante
qualquer  faculdade  de  emenda  à  inicial,
garantindo-se,  assim, maior celeridade aos feitos
executórios e à materialização do direito material
perseguido.

Vistos.

Trata-se de  Apelação Cível  interposta pelo  Município de
Bonito de Santa Fé contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da
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Comarca  de Bonito de Santa  Fé nos  autos dos  Embargos à Execução
movida pelo apelante em face de Maria Leite de Sousa. 

Retroagindo à exordial, aduz a edilidade, em suma, que o
montante constante dos cálculos apresentados pela exequente não exprime
as determinações consignadas no decreto judicial exequendo, tratando-se,
assim, de excesso de execução decorrente da não aplicação da dedução da
contribuição previdenciária, erros nos cálculos dos 13º salários de 2005 a
2009 e no terço constitucional das férias do mesmo período (2005 a 2009),
juros  moratórios  e  atualização monetária,  honorários calculados sobre o
valor  bruto  da  condenação  e  falta  de  cálculo  do  valor  da  retenção  do
imposto de renda, sobre o total do crédito.

Impugnação aos embargos (fls. 17/18).

Em  sentença  de  fls.  24/25v,  o  juízo  a  quo indeferiu
liminarmente  os  embargos  manejados,  aduzindo  que  “além  de  não  se
preocupar  em  trazer  aos  autos  plenilha  de  cálculo,  apontando  onde
precisamente estaria o excesso de execução, o embargante não acostou
qualquer prova de sua solicitação, tudo a evidenciar sua consciência da
natureza protelatória de seus embargos.” - fls. 25.

Inconformado  com  o decisum,  o  embargante  interpôs
recurso apelatório (fls. 28/42), aduzindo cerceamento do direito de defesa,
uma vez  que  não ter  o  Magistrado de  base  oportunizado a  emenda da
inicial, nos termos do art. 284 do CPC. Requer, ao fim, seja a sentença para
que se intime o embargante para, no prazo de dez dias, juntar a respectiva
planilha de cálculos. 

Contrarrazões às fls. 47/49.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer às fls. 55/58,
pugnando pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação do mérito.

É o relatório.

DECIDO.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  intrínsecos  e
extrínsecos, é de se conhecer o recurso interposto.

Compulsando  detidamente  os  autos,  verifico  que  o  caso
recursal  é  de  fácil  solução,  comportando  análise  meritória  na  forma
permissiva  no  caput,  do  art.  557,  da  Lei  Adjetiva  Civil,  com base  na
jurisprudência desta Corte julgadora.

Vejamos,  então,  o  que  prescreve  o  referido  dispositivo
processual:

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

O  recorrente  ingressou  com  embargos  à  execução
defendendo excesso  no  valor  executado pelo  apelado,  referente  a   não
aplicação da  dedução da contribuição previdenciária,  erros  nos cálculos
dos 13º salários de 2005 a 2009 e no terço constitucional das férias do
mesmo período (2005 a 2009), juros moratórios e atualização monetária,
honorários calculados sobre o valor bruto da condenação e falta de cálculo
do valor da retenção do imposto de renda sobre o total do crédito. Deixou,
contudo, de apresentar planilha de cálculos. 

Tramitando o processo regularmente, o juízo de 1ª instância
indeferiu liminarmente os embargos manejados motivado na ausência de
planilha  de  cálculos  e  na  ausência  de  especificidade  na  indicação  do
excesso.

Irresignado,  o  embargante  manejou  o  vertente  recurso,
alegando cerceamento do direito de defesa, uma vez não ter o Magistrado
de base oportunizado a emenda da inicial, nos termos do art. 284 do CPC. 

Todavia, em que pesem as alegações perpetradas, não existe
razão para a reforma do julgado. 

O art. 739-A, § 5º, do Código de Processo Civil é expresso
em afirmar a necessidade de se indicar na exordial dos embargos o valor
que  se  entende como devido,  quando o  fundamento  do  inconformismo
recair sobre excesso de execução. Vejamos:

Art. 739-A (…)
(...)
§  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. (§5º, do art. 739-
A, do CPC). Grifei.

Comentando  o  declinado  dispositivo,  permito-me
transcrever as lições doutrinárias de Nelson Nery Júnior:

Excesso  de  execução.  Memória  do  cálculo.
Quando o fundamento dos embargos for excesso
de  execução,  cabe  ao  embargante,  na  petição
inicial  dos  embargos,  declinar  o  montante  do
excesso,  demonstrando-o  por  intermédio  de
tabela de memória do cálculo,  discriminando a
fórmula  que  determinou  o  resultado  a  que
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chegou.  (…)   (NERY  JUNIOR,  Nelson.  NERY,
Rosa  Maria  de  Andrade.  Código  de  Processo
Civil e Legislação Extravagante. 11ª Ed, rev, amp
e  atual.  São  Paulo:  Editora  Revista  dos
Tribunais, 2010. P. 1.128.)

Destaca-se,  neste ínterim, que a  pretensão do apelante de
emendar  a  petição  inicial  e  nela  inserir  a  imprescindível  planilha  de
cálculo,  quantificando com especificidade o excesso  impugnado,  vai  de
encontro  com o  querer  da  norma,  qual  seja  o  de  imprimir  uma  maior
velocidade  aos  processos  de  execução,  materializando,  assim,  o  direito
material perseguido.

Tenho, pois, que quando o art. 739-A, § 5º, do Código de
Processo Civil autoriza ao juiz a rejeitar em caráter liminar os embargos a
execução  fundamentados  no  excesso  de  execução  quando  ausente  a
planilha de cálculos, está suprimindo do embargante qualquer faculdade de
emenda à inicial, salvo motivo plenamente justificável.

Este é o pensar do Superior Tribunal de Justiça: 

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EMBARGOS
À  EXECUÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  EXCESSO.
ART.  739-A,  §  5º,  DO  CPC.  APLICAÇÃO
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCESSÃO
DE  PRAZO  PARA  ELABORAÇÃO  DOS
CÁLCULOS  DO  VALOR  QUE  ENTENDE
COMO  DEVIDO.  IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A regra contida no art. 739-A, § 5º, do CPC,
que regula os embargos do devedor fundados em
excesso  de  execução,  é  aplicável  contra  a
Fazenda Pública, pelo que esta deve instruir a
petição  inicial  com  memória  de  cálculo
indicando o valor que entende correto, sob pena
de os embargos serem liminarmente rejeitados.
2. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp  1192529/MS,  Rel.  Ministro  TEORI
ALBINO  ZAVASCKI,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro
ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  PRIMEIRA
TURMA,  julgado  em  09/11/2010,  DJe
25/11/2010) (grifo nosso).

E também desta Egrégia Corte de Justiça, ora representado
por decisão colegiada do Tribunal Pleno:

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  EXCESSO  NÃO
COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE
CÁLCULOS.  DESRESPEITO  AO  ART.  739-A,
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§5°,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
ENTENDIMENTO CRISTALINO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  IMPOSSIBILIDADE
DE  EMENDA  À  INICIAL. NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO  DA  SÚPLICA.  -  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 fitndamento. §5° do art. 739-
A,  dl!  Código  de  Processo  Civil  -  AGRAVO
REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 739-A, § 5°,
DO  CPC.  EXCESSO  DE  EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA.  REJEIÇÃO.  EMENDA
INICIAL.  IMPOSSIBILIDADE.  FUNDAMENTO
INATACADO.  SÚMULA  283/STF.
IMPROVIMENTO. Visando dar maior efetividade
ao  processo  e,  por  outro  lado,  celeridade  aos
feitos executivos, o legislador estabeleceu, no §
5°, do art. 739-A, do CPC, o preceito, segundo o
qual o embargante deverá demonstrar na petição
inicial  dos  embargos  à  execução  o  valor  que
entende correto,  juntamente  com a memória do
cálculo,  quando  estes  tiverem  por  fundamento
excesso  de  execução,  sob  pena de  sua rejeição
liminar. As  Turmas  que  compõem  a  1°  Seção
desta  Corte  vêm  reforçando  o  preceituado  no
dispositivo  legal,  inclusive  no  sentido  de  ser
impossível a emenda da inicial, haja vista que tal
dispositivo  visa  garantir  maior  celeridade  ao
processo  de  execução,  bem  como  tornar  mais
clara  para  o  juiz  a  questão  processual  que se
discute,  mediante  a  apresentação  discriminada
do excesso,  por  meio  inclusive  de  memória de
cálculos  (REsp  1175134IPR,  Rel.  Ministra
EMANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado
em 0410312010, DJe 1810312010).(...) (AgRg no
REsp  1267631/RJ,  Rel.  Ministro  SIDNEI
BENETI,  TERCEIRATURMA,  julgado  em
24/)4/2012, DJe 11/05/2012)” 
(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
01520120007438001  -  Órgão  (TRIBUNAL
PLENO) - Relator José Ricardo Porto - j. Em 21-
03-2013 ) (grifo nosso).

Nesses  termos,  com  fulcro  nas  razões  acima  declinadas,
infere-se que a sentença atacada não merece retoque, encontrando-se em
consonância com o entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de
Justiça.
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Desta forma, com base no que prescreve o  caput,  do  art.
557,  do  Código  de  Processo  Civil, NEGO  SEGUIMENTO  AO
RECURSO APELATÓRIO.

P. I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator   
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