
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA SILVA

ACÓRDÃO
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO N. 0003194-64.2012.815.0011
ORIGEM: Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Município de Campina Grande, por seu Procurador Oto de Oliveira Caju
APELADA: Centrais Elétricas Brasileiras S/A (Adv. Júlio Verbicário – OAB/RJ 79.650)

REMESSA  NECESSÁRIA.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO
CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA.  DESCABIMENTO  DO
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA
DE SUBSUNÇÃO DO CASO ÀS HIPÓTESES DO ART. 475 DO
CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA.
NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA.

- “Não está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença em
embargos à execução de título  judicial,  opostos pela Fazenda
Pública, autarquias ou fundações, tendo em vista que a remessa
oficial só é cabível em processo de cognição ou das sentenças
exaradas em embargos opostos à execução de dívida ativa da
Fazenda Pública.  Precedentes do STJ” (TJRS, 70057676769, 25ª
Câmara Cível, Relatora Adriana da Silva Ribeiro, 07/02/2014).

APELO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  MOVIDA  CONTRA  A
FAZENDA.  PRESCRIÇÃO  DA  EXIGIBILIDADE  DE  JUROS,
CONSIDERANDO  O  DECURSO  DO  PRAZO  TRIENAL
ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL.  COISA
JULGADA. ARTIGO 474 DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA.
EXCESSO  DE  CÁLCULO.  NÃO  APRESENTAÇÃO  DA
MEMÓRIA  DE  CÁLCULO,  SEQUER  DO  VALOR  QUE
ENTENDE DEVIDO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 739-A,  §
5º, DO CPC/1973. FUNDAMENTO NÃO CONHECIDO. 

- Segundo art. 474 do CPC/73, “Passada em julgado a sentença
de  mérito,  reputar-se-ão  deduzidas  e  repelidas  todas  as
alegações  e  defesas,  que  a  parte  poderia  opor  assim  ao
acolhimento como à rejeição do pedido”. Destarte,  é defeso à
embargante  suscitar  a  prescrição  da  pretensão  decorrente  do
decurso de prazo trienal  anteriormente à propositura da ação



cognitiva, o que resta acobertado pela coisa julgada material.

- Por sua vez, quanto à arguição de excesso de execução, exsurge
o  dever  de  o  embargante  apresentar  memória  de  cálculo
comprobatória  do  valor  que  reputa  devido,  demonstrando,
sobretudo, os índices aplicados e o valor sobejante, conforme §
5º, do art. 739-A, do CPC/1973, e “sob pena de rejeição liminar
dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento”.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, negar conhecimento à remessa e
negar provimento ao  apelo,  nos  termos do voto  do relator,  integrando a  decisão a
súmula de julgamento de fl. 96.

RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  apelatório  interposto  pelo  Município  de
Campina Grande contra  sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª  Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Campina Grande, Exma. Juíza de Direito Ana Carmem Pereira
Jordão, nos autos dos embargos à execução opostos pela Fazenda Pública apelante em
face da Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobrás, exequente ora recorrida.

Na sentença ora objurgada, a douta magistrada  a quo rejeitou os
embargos à execução contra a fazenda pública,  determinando o prosseguimento da
execução requerida nos autos da ação monitória n. 0024423-61.2004.815.0011, bem como
condenando o polo embargante ao pagamento de honorários advocatícios,  estes,  na
alçada de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 3º, do NCPC).

Irresignado com o provimento judicial em menção, o Ente Público
embargante ofertou suas razões recursais, pugnando pela reforma da sentença, o que
fizera ao argumentar, em síntese: a prescrição da pretensão objeto de execução, haja
vista o decurso de mais de três anos entre a violação do direito e a propositura da ação
originária; bem como o excesso de cálculo oriundo da adoção de taxa de juros indevida.

Em  seguida,  a  empresa  embargada  apresentou  contrarrazões,
manifestando-se pelo desprovimento do apelo e consequente manutenção do decisum, o
que fizera ao rebater cada uma das razões ventiladas pela parte ex adversa.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, §
1º, do RITJPB c/c o artigo 178 do Código de Processo Civil em vigor.

É o relatório que se revela essencial. 



VOTO PRIMEIRAMENTE A REMESSA NECESSÁRIA

Adentrando, de início, no exame da remessa necessária, cumpre
adiantar que à mesma deve ser negado conhecimento, eis que a natureza da sentença
analisada,  porquanto  proferida  em  sede  de  embargos  à  execução,  não  desafia  o
instituto do duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos da processualística.

Com efeito, bem apreciando o teor do artigo 475 do CPC/1973,
vigente à época, vislumbra-se que apenas se encontram sujeitas a reexame necessário,
na qualidade de condição de eficácia, as sentenças proferidas contra pessoa jurídica de
direito público em sede de ação cognitiva ou,  ainda,  das que julgarem procedentes
embargos à execução fiscal. Nesses termos, veja-se o enunciado legal referenciado:

Art.  475.  Está  sujeita  ao duplo grau de jurisdição,  não produzindo
efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município,
e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II  -  que  julgar  procedentes,  no  todo  ou  em  parte,  os  embargos  à
execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI).

Referendando o entendimento em perfil, veja-se o que consagra a
Jurisprudência, notadamente à luz da linha perfilhada pelo Colendo STJ, in verbis:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  DE
SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO.
REMESSA "EX OFFICIO". NÃO -CABIMENTO Não está sujeita
ao duplo grau de jurisdição a sentença em embargos à execução
de título judicial, opostos pela Fazenda Pública, autarquias ou
fundações, tendo em vista que a remessa oficial só é cabível em
processo de cognição ou das sentenças exaradas em embargos
opostos  à  execução  de  dívida  ativa  da  Fazenda  Pública.
Precedentes do STJ e desta Câmara. REEXAME NECESSÁRIO
NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.  (TJRS,
70057676769, 25ª CC, Rel. Adriana da Silva Ribeiro, 07/02/2014).

PROCESSUAL  CIVIL.  LIQUIDAÇÃO  DE  SENTENÇA.
VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC.  NÃO  OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO  DO  ART.  475  DO  CPC  E  DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.  OCORRÊNCIA.  DESCABIMENTO  DE
REMESSA  NECESSÁRIA  DE  SENTENÇA  QUE  JULGA
IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS
PELA  FAZENDA  PÚBLICA.  PRECEDENTES.  RECURSO
VOLUNTÁRIO  CONHECIDO.  EFEITO  TRANSLATIVO.
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES DE ORDEM



PÚBLICA. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM
JULGADO  DA  SENTENÇA  QUE  HOMOLOGOU  OS
CÁLCULOS  EM  LIQUIDAÇÃO.  1.  O  cerne  da  discussão
travada nos autos é se ocorreu ou não o trânsito em julgado da
sentença que homologou os cálculos da liquidação indeferindo
o pedido da credora, ora recorrente, no sentido da inclusão dos
expurgos inflacionários nos cálculos. 2. Não houve alteração da
fundamentação  do  acórdão  quando  do  julgamento  dos
embargos de declaração, antes, o que houve foi a integralização
dele,  eis  que  a  Corte  a  quo  simplesmente  trouxe  ao  voto
esclarecimentos  quanto  à  possibilidade  de  conhecimento  ex
offício de questões de ordem pública. Dessa forma, não há que
se falar em violação do art. 535 do CPC na hipótese. 3. Quanto à
alegada divergência  jurisprudencial  e  violação do art.  475  do
CPC, assiste razão à recorrente, tendo em vista que o Tribunal
de origem contrariou o  entendimento desta  Corte  Superior,  a
qual entende que a sentença que rejeita ou julga improcedentes
os embargos à execução opostos pela Fazenda Pública não está
sujeita ao reexame necessário. 4. Ainda que se tenha por violado
o  art.  475  do  CPC,  haja  vista  o  descabimento  de  remessa
necessária na hipótese, o Tribunal a quo, ao conhecer do recurso
voluntário ofertado pela União, poderia adentrar nas matérias
de  ordem  pública  passíveis  de  conhecimento  ex  officio  pelo
relator,  tal  como  ocorreu  nos  presentes  autos,  uma  vez  que
aquela  Corte  concluiu  que  ocorreu  coisa  julgada  material  da
sentença  que  homologou  os  cálculos  da  liquidação.  5.  Não
prosperam  as  alegações  da  recorrente  no  sentido  de  que  a
sentença  que  homologou  os  cálculos  foi  tornada  sem  efeito
quando da  perda  de  objeto  do  agravo  de  instrumento  que a
impugnou.  É  que  a  perda  de  objeto  do  recurso  implica  a
manutenção  da  decisão  recorrida,  in  casu,  a  sentença  que
homologou os cálculos da liquidação indeferindo o pedido da
credora  de  inclusão  dos  expurgos  inflacionários  (diferenças
entre o IPC/IBGE e o BTN nos meses de março, abril e maio de
1990 - fls.  453 dos autos em apenso).  6. Vige no ordenamento
jurídico pátrio o sistema do isolamento dos atos processuais, o
qual  determina a  aplicação  imediata  da  legislação  processual
superveniente aos atos ainda não praticados, respeitados os atos
já  realizados  na  forma  da  legislação  anterior.  No  caso  em
análise, a liquidação da sentença proferida na ação ordinária de
repetição  de  indébito  já  havia  sido  realizada  por  cálculo  do
contador, na forma do art. 604 do CPC, com redação anterior à
Lei n. 8.898/94. Assim, não há que se falar em aplicação da novel
legislação no caso, sob pena de caracterizar retroação indevida
da lei, sobretudo porque a sentença que homologou os cálculos



em  questão  está  resguardada  pela  coisa  julgada.  7.  Recurso
especial conhecido e parcialmente provido. (STJ, REsp. 1107662,
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 23/11/2010, T2).

Em razão do exposto e reprisando-se que a sentença proferida em
embargos à execução contra a fazenda pública não se insere em qualquer das hipóteses
do artigo 475 do CPC/1973, nego conhecimento à remessa necessária.

VOTO, ORA, O APELO DO MUNICÍPIO EMBARGANTE

Procedendo, por sua vez, à análise do recurso apelatório movido
pela Municipalidade de Campina Grande, urge salientar que melhor sorte não assiste
ao  Poder  Público,  tendo  em conta  a  insubsistência  das  arguições  de  prescrição  da
pretensão cognitiva e da configuração, no pedido executório, de excesso de cálculo.

A esse respeito,  faz-se fundamental destacar que a controvérsia
ora devolvida ao crivo desta Corte transita em redor do pleito fazendário vertente no
sentido de embargar execução fundada em título executivo judicial formado em sede
de ação monitória, ao argumento, em suma, da prescrição e do excesso de cálculo.

À luz desse referido substrato e avançando ao exame das razões
ventiladas na peça insurgencial, é imperioso destacar, de início, a impossibilidade de
discussão  da  prescrição  extintiva  do  direito  fundada  no  decurso  do  prazo  entre  a
violação do direito (actio nata) e a propositura da demanda cognitiva, notadamente por
ocasião da preclusão máxima a esse respeito, haja vista a formação de coisa julgada.

Em outras palavras, denote-se que, transitada em julgado a ação
de conhecimento cujo título executivo ora se ataca, consideram-se preclusas todas as
matérias que foram ou poderiam ter sido suscitadas naquela via, sobretudo por ocasião
do teor do artigo 474 do CPC/73, vigente à época, pelo qual,  “Passada em julgado a
sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas,
que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido”.

Destarte, é defeso à embargante suscitar a prescrição da pretensão
decorrente do decurso de prazo trienal anteriormente à propositura da ação cognitiva. 

Nesse ponto,  não poderia o embargante,  sequer,  valendo-se da
natureza cogente da prescrição, alegar a falta de preclusão do tema, especificamente
pelo fato de o próprio artigo 741 do CPC/73, afeito ao cabimento da via dos embargos à
execução contra a Fazenda Pública, fazer limitar a cognição daqueles, no que toca aos
fatos extintivos, às questões supervenientes à sentença, o que não é o caso in concreto.

Referendando tal inteligência, veja-se a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO



RECURSO  ESPECIAL.  PRESCRIÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
ALEGAÇÃO  NO  PROCESSO  DE  CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  DISCUSSÃO  EM  SEDE  DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA,
SALVO SE SUPERVENIENTE À SENTENÇA. ART. 741, VI, DO
CPC,  SOB  PENA  DE  OFENSA  À  COISA  JULGADA.  1.  A
alegação  de  prescrição,  em  sede  de  embargos  à  execução  de
sentença,  somente  pode  versar  sobre  fatos  posteriores  à
sentença que constituiu o título executivo judicial. No mesmo
sentido:  AgRg  no  Ag  1392923/RN,  Rel.  Min.  ARNALDO
ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/06/2014; AgRg no
AREsp  457.863/SC,  Rel.  Min.  HERMAN  BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe 22/04/2014; AgRg no AREsp 41.914/RJ,
Rel.  Min. REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, DJe
19/11/2013. 2. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg REsp
1426423, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, 02/03/2015).

RECURSO  INOMINADO.  PRIMEIRA  TURMA  RECURSAL
DA  FAZENDA  PÚBLICA.  SERVIDOR  PÚBLICO.
IMPLEMENTAÇÃO  DE  ADICIONAL  DE  FUNÇÃO
GRATIFICADA.  COISA  JULGADA  CONFIGURADA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  EXAME  DA  ALEGAÇÃO  DE
PRESCRIÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO DEVIDO AO
TRÂNSITO  EM  JULGADO  DA  AÇÃO  ORDINÁRIA  QUE
DETERMINOU  A  IMPLEMENTAÇÃO  DE  ADICIONAL  DE
FUNÇÃO GRATIFICADA EM FOLHA DE PAGAMENTO E O
PAGAMENTO  DE  VALORES  ATRASADOS.  Configurada  a
coisa  julgada em relação  ao  pedido  do  Município  quanto  ao
reconhecimento, após o trânsito em julgado da ação ordinária,
da  prescrição  qüinqüenal,  tal  fato  (coisa  julgada)  impede  a
renovação  da  discussão  em  sede  de  embargos  à  execução.
RECURSO  DESPROVIDO.  UNÂNIME.  (TJRS,  71005478235,
Relatora Thais Coutinho de Oliveira, 29/09/2015).

PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA
A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO (TRIBUTÁRIO.
EMPRÉSTIMO  COMPULSÓRIO  SOBRE  O  CONSUMO  DE
COMBUSTÍVEIS.  RESTITUIÇÃO).  PRESCRIÇÃO.  CAUSA
EXTINTIVA.  PREEXISTÊNCIA  À  FORMAÇÃO  DA  COISA
JULGADA. MATÉRIA INOPONÍVEL. 1. A apelação da Fazenda
Nacional se opõe à sentença que apenas acolheu sua alegação de
excesso  de  execução,  mas  que  rejeitou  o  pedido  de
reconhecimento da prescrição integral das parcelas que deveria
restituir  ao  contribuinte,  recolhidas  a  título  de  empréstimo
compulsório.  2.  A ausência  de  intimação  pessoal  da  Fazenda



Nacional,  no  processo  de  conhecimento  gerador  do  título
executivo,  não  legitima  que  a  prescrição  seja  tratada  nestes
embargos.  3.  Os vícios formais do processo de conhecimento,
salvo exceções como a do art. 741, I, do CPC, ficam convalidados
pela formação da coisa julgada. Assim, a menos que se trate de
casos gravíssimos como o do processo que corre a revelia por
vícios  na  citação,  não  se  faculta  a  utilização  dos  embargos  à
execução para que a Fazenda Nacional possa afastar os efeitos
da coisa julgada. 3. Impressiona, ainda, a alegação do vício de
intimação estar desacompanhada de qualquer prova concreta de
sua ocorrência e a própria inépcia da inicial neste tocante, pois
sequer  expõe os fatos  adequadamente,  sem descrever  a razão
para ter havido duas execuções ou o porquê de dois embargos à
execução.  Também  não  explicita  qual  obstáculo  teria  havido
para  ter-se  deixado  de  apresentar  uma  apelação  adesiva  ou
contrarrazões  que  versassem  sobre  a  prescrição,  ainda  no
processo  de  conhecimento  originário.  4.  Impossível  suprir
eventual  omissão  do  acórdão  trânsito  em  julgado  acerca  da
prescrição,  vez  que  a  eficácia  preclusiva  da  coisa  julgada
também irradia efeitos sobre esta questão (art. 474 do CPC). 5.
Ademais,  a lei  processual contém vedação expressa a que,  na
defesa do executado, discutam-se causas extintivas do direito do
credor quando preexistentes ao título. Eis o teor da regra: Art.
741, VI - Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só
poderão versar sobre: qualquer causa impeditiva, modificativa
ou  extintiva  da  obrigação,  como  pagamento,  novação,
compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente
à sentença;(Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005) Apelação
desprovida. (TRF-5, AC 200984000025956, Rel. Des. Federal José
Maria Lucena, 06/06/2013, Primeira Turma, 14/06/2013).

A seu  turno,  naquilo  que  pertine  à  insurgência  alicerçada  no
excesso  de  cálculo,  tem-se  que  a  municipalidade  embargante,  ora  recorrente,  não
encartou  ao  caderno  processual  demonstrativo  para  comprovar  as  incorreções
aritméticas existentes na execução, apenas apresentando inconformismo com relação
aos consectários legais, em específico quanto à taxa dos juros incidentes na casuística. 

Sob referido prisma, a Lei nº 11.232⁄05 (vigente desde 24.06.2005),
passou a determinar, de modo explícito e peremptório, a rejeição liminar de embargos
à execução que, alegando excesso de execução, fundam-se em impugnações genéricas à
memória de cálculo apresentada pelo exequente, ou, ainda, o não conhecimento dessa
arguição, caso não seja essa o único fundamento dos embargos à execução.

Nesse sentido, veja-se o teor legal:



Art.  739-A.  Os  embargos  do  executado  não  terão  efeito
suspensivo. [...]
§  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.

Assim, não pode o Poder Público embargante limitar-se a alegar o
excesso  de execução sem apontar,  fundamentadamente,  além do valor  que entende
correto,  a  detalhada memória  de  cálculo,  bem como apontando onde ocorreram os
indevidos índices. Nesta esteira, colaciono precedentes da Colenda Corte Superior:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO  EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA.  APRESENTAÇÃO  DA  MEMÓRIA  DE
CÁLCULOS  COM  A  INICIAL.  NECESSIDADE.
APLICABILIDADE DO ARTIGO 739-A, PARÁGRAFO 5º, DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  IMPROVIMENTO.  1.
Fundados os embargos à execução contra a Fazenda Pública no
excesso  de  execução,  é  dever  do  embargante  apresentar,  ao
tempo da inicial, a memória discriminada de cálculos, sob pena
de  rejeição.  Aplicabilidade  do  artigo  739-A,  parágrafo  5º,  do
Código de Processo Civil. 2. Agravo regimental improvido. (STJ,
AgRg REsp 1175064, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 17/05/10).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  OPOSTOS  PELA  FAZENDA
PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DA
MEMÓRIA  DE  CÁLCULOS.  NECESSIDADE.  APLICAÇÃO
DO ART. 739-A, §5° DO CPC . 1. A ratio do novel disposto no
art.  739,  §5°,  do  CPC  é  aplicável  aos  embargos  à  execução
opostos pela Fazenda Pública quando fundar-se em excesso de
execução,  haja  vista  ser  dever  legal,  que  atinge  todos  os
executados,  a  apresentação  de  memória  discriminada  de
cálculos, sob pena de rejeição liminar dos mesmos. Precedentes:
(AgRg  no  REsp  1095610/RS,  Rel.  Ministro   MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 16/09/2009;
REsp 1085948/RS, Rel. Ministra  MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA,  SEXTA  TURMA,  DJe  01/07/2009;  REsp  1099897/RS,
Rel. Ministro  HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
20/04/2009;  REsp  1103965/RS,  Rel.  Ministro   HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/04/2009) 2. A doutrina
estabelece ao tratar dos embargos à execução com fundamento



em excesso de execução que: "Coibindo a prática vetusta de o
executado impugnar genericamente o crédito exeqüendo, a lei o
obriga a apontar as 'gorduras' do débito apontado pelo credor.
Assim é que, '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  deste  fundamento'.  A  regra  decorre  não  só  da
experiência prática, mas também do fato de que a execução pode
prosseguir somente pela parte remanescente incontroversa (art.
739-A, parágrafo 3°)" (in Fux, Luiz. O novo processo de execução
(cumprimento da sentença e a execução extrajudicial).  Rio de
Janeiro: Forense, 2008. pg. 416) 3. Os embargos de declaração são
cabíveis  quando  houver  no  acórdão  ou  sentença,  omissão,
contradição ou obscuridade, nos termos do art.  535, I  e II,  do
CPC, ou para sanar erro material. 4. Inexiste ofensa ao art. 535
do CPC, quando o Tribunal de origem, embora sucintamente,
pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta
nos autos.  Deveras,  consoante assente,  o  magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para  embasar  a  decisão.  5.  Recurso  especial  a  que  se  nega
provimento. (STJ, REsp 1115217, Rel. Min. Luiz Fux, 19/02/2010).

De igual modo, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, ao
tratarem do art. 739-A, §5° e dos embargos propostos pela Fazenda, dispõem que:

“Assim como se passa em relação à impugnação (art. 475-L, V,
§2°, CPC), também no que concerne aos embargos do executado
fundados em excesso de execução a indicação do valor devido
com  a  correlata  memória  de  cálculo  constitui  pressuposto  de
conhecimento da irresignação (art. 739-A, §5°, CPC). Embargos à
execução com base nos arts. 741, V e 745, III, CPC, sem que o
embargante tenha declaradado, na petição inicial,  o valor que
entende devido, apresentado memória de cálculo, não devem ser
conhecidos ou, pelo menos, não devem em conhecidos com base
nesse  fundamento”  (in  Código  de  Processo  Civil  comentado
artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 704). 

Desta feita,  considerando-se que a Fazenda Pública embargante
não atacou os cálculos realizados, de forma a comprovar de forma nítida e objetiva o
excesso de execução, tenho que o apelo não merece prosperar nesse ponto específico. 

Quanto aos honorários recursais, conforme inteligência do art. 85,
§  11,  do  CPC,  tenho  pela  impossibilidade  de  majoração  das  verbas  de  patrocínio,



sobretudo  pelo  fato  de  a  sentença  ter  arbitrado  percentual correspondente  ao  teto
cabível ao caso de condenação contra a Fazenda Pública, ex vi § 3º do artigo em apreço.

Ante todo o exposto,  nego conhecimento à remessa necessária,
por não ser o caso apto a desafiá-la, ao passo em que  nego provimento ao recurso
apelatório do Município de Campina Grande, mantendo todos os termos da sentença.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, negar conhecimento à remessa
e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Exma Dra.  Jacilene  Nicolau Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de março de 2018.

João Pessoa, 28 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


