
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 2006452-13.2014.815.0000 — 16ª Vara Cível da 
Capital 
Relator : Ricardo Vital de Almeida - Juiz convocado em substituição ao Des. Saulo 

Henriques de Sá e Benevides. 
Agravante : Banco Original S/A
Advogado : Marcio Louzada Carpena.
Agravado :  Jocelino Farias de Brito
Advogado : João Alberto da Cunha Filho

AGRAVO  INTERNO  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  — 
IMPUGNAÇÃO  AO  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA  — 
REJEIÇÃO — IRRESIGNAÇÃO — EXCESSO DE EXECUÇÃO — 
NÃO COMPROVAÇÃO — IMPUGNAÇÃO GENÉRICA QUE NÃO É 
ADMITIDA — INTELIGÊNCIA DO ART. 475-L, § 2 ° DO CPC — 
AUSÊNCIA DE  COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA DO EXCESSO  — 
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  MONOCRÁTICA  — 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

—  Alegação  de  excesso  de  execução  requer  impugnação  especifica,  de  
modo a apontar o excesso constatado, sendo insuficientes meras alegações  
genéricas.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima 
identificados.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (fls. 220/225), interposto pelo Banco Original S/
A contra a decisão monocrática de fls. 194/197, que negou seguimento ao agravo de instrumento.

Em  suas  razões  recursais,  o  agravante  requer  a  admissão  do  presente 
recurso,  para que seja reformada a decisão monocrática hostilizada,  e seja dado provimento ao 
agravo de instrumento.

É o relatório. 

1



VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

O presente Agravo Interno não merece provimento. Assim, justamente 
porque a fundamentação da decisão  monocrática  é  bastante,  por si  mesma,  para rebater, 
também,  as  razões  deste  Agravo,  limitar-me-ei  a  transcrever os  mesmos  fundamentos  da 
decisão agravante:

"De plano, percebe-se que a controvérsia tem início em razão do petitório 
apresentado  nos  autos  da  Ação  de  Revisão  Contratual,  em  que  o  agravante  apresentou  a 
impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de haver excesso na execução, tendo em 
vista que os valores apresentados pela Contadoria judicial estariam errados.

O Magistrado a quo declarou que em caso de impugnação ao cumprimento 
da sentença, quando se alega excesso, a parte executada deve declinar o valor que considera correto. 
Assim, como não houve a declinação, pelo ora agravante, do correto valor da execução, rejeitou a 
impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do § 2º do art. 475-L, do CPC.

O presente agravo ataca a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação 
ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução.

Alega o agravante que o valor executado não se refere ao valor do contrato 
exequendo, configurando assim excesso na execução.

Analisando-se  as  alegações  trazidas  na  exordial  do  agravo  (fls.  02/015), 
observa-se  que,  embora  este  afirme  existir  excesso  de  execução  nos  cálculos  exequendos,  em 
nenhum momento, aponta quais valores deveriam ser subtraídos para afastar o suposto excesso. 
Para que se acolhesse a pretensão recursal, seria necessário que o recorrente apontasse onde está o 
erro alegado e qual seria o verdadeiro valor a ser computado para fins de execução do débito.

Contudo, o que se percebe, in casu, é que o insurgente não trouxe nenhuma 
prova que demonstrasse o excesso alegado, tendo se limitado a fazer uma impugnação genérica, 
desprovida de qualquer fundamento ou valor probante.

Dessa forma, inviabilizada está a pretensão do recorrente, ante a ausência de 
impugnação especifica ao valor da execução. Não foi pelo agravante apontado o valor que entende 
correto como exige o art. 475-L, §2°, do Código de Processo Civil: 

"Quando  o  executado  alegar  que  o  exeqüente,  em  excesso  de  execução,  pleiteia  
quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor  
que entende correto, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação".

Extrai-se do referido artigo que esta norma possui caráter cogente, ou seja, 
imperativo,  pelo  que,  não  atendido  o  comando  legal  ali  inserido,  é  de  se  aplicar  o  ônus  nela 
previsto, qual seja, rejeitar liminarmente a impugnação apresentada.

Assim ensina o professor Nelson Nery:

"§2°:40. Exceção de valor do título ('exceptio declinatoria quanti). Quando o devedor 
quiser impugnar o cumprimento da sentença alegando excesso de execução, a norma 
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que determina que, na impugnação, decline o valor que reputa correto. Trata-se de 
"exceptio declinatoria quanti", que ao impugnante compete exercer, quando rejeitado 
por ele o valor atribuído pelo credor ao título exeqüendo. Essa exceção está sujeita à 
preclusão,  de  modo  que,  oferecida  a  impugnação,  mas,  não  apontado  pelo 
impugnante, no próprio requerimento de impugnação, o valor que entende correto, 
ocorre a preclusão, com uma de suas possíveis conseqüências: a) se a impugnação 
versar apenas sobre excesso de execução, será liminarmente rejeitada ( CPC 475-L, 
§2°);  b)  se  a  impugnação  versar  sobre  o  excesso  de  execução  e  mais  outro(s) 
fundamento(s), a preclusão torna definitivo o valor da execução atribuído pelo credor 
(independentemente de o juiz declarar essa circunstância, porque decorre diretamente 
da lei) e a impugnação prosseguirá quanto ao(s) outro(s) fundamento(s). O prazo para 
o oferecimento da 'exceptio declinatoria quanti' é  o da petição de impugnação ao 
cumprimento da sentença: quinze dias ( CPC 475-J§1. É nessa peça processual que 
deverá  ser  declinado  o  valor  que  o  impugnante  entende  correto  para  o  título 
exeqüendo. Oferecida a impugnação sem a 'exceptio', terá ocorrido a preclusão, com a 
perda da faculdade, para o devedor impugnante, de fazê-lo posteriormente". 1

Este é o entendimento do tribunais pátrios:
 
"RECURSO  DE  AGRAVO  -  ART.  526,  PARÁGRAFO  411  ÚNICO  DO  CPC  - 
DESCUMPRIMENTO  -  AUSÊNCIA  DE  PREJUÍZO  -  CUMPRIMENTO  DE 
SENTENÇA.  LEI  11.232/05.  IMPUGNAÇÃO  GENÉRICA  DOS  CÁLCULOS. 
INADMISSIBILIDADE. Ainda que argüido e provado o não cumprimento do disposto 
no art. 526 do Código de Processo Civil, se dele não decorreu prejuízo para a defesa do 
agravado, constitui demasia, a ser evitada, a aplicação da pena de inadmissibilidade do 
agravo de instrumento, prevista no parágrafo único a ele acrescido pela Lei 10.352 de 
26.12.2001.  A impugnação  fundada  em  título  judicial  só  poderá  versar  sobre  as 
hipóteses taxativas do art. 475-L CPC, de acordo com a nova redação dada pela Lei 
11.232/05.  Quando  o executado alegar excesso de execução, deve pormenorizar os 
pontos controvertidos em excesso e declarar, de imediato, o valor que entende correto, 
sob pena de rejeição liminar da impugnação".   2  

"AGRAVO  DE INSTRUMENTO.  IMPUGNAÇÃO  À  EXECUÇÃO.  ALEGAÇÃO 
DE  EXCESSO  DE  EXECUÇÃO.  AUSÊNCIA DE  DECLARAÇÃO  DO  VALOR 
QUE ENTENDE CORRETO. 
Nos termos do disposto no art. 475-L, §2° do CPC, quando o executado alegar que o 
exeqüente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, 
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição 
liminar dessa impugnação".  3  

AGRAVO  INTERNO  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  IMPUGNAÇÃO  AO 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E 
DE  PENHORA.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  DOS  CÁLCULOS  DO 
EXEQUENTE E DE APRESENTAÇÃO DOS VALORES QUE O IMPUGNANTE 
ENTENDE  DEVIDOS.  IMPUGNAÇÃO  GENÉRICA QUE  NÃO  É  ADMITIDA. 
PENHORA ON  LINE.  BLOQUEIO  DE  VALORES  EM  CONTA-  CORRENTE. 
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA QUE SÓ SE UTILIZE O SISTEMA 
COMO ÚLTIMA ALTERNATIVA. RESPEITO À GRADAÇÃO LEGAL. ART. 655 
DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.4

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  IMPUGNAÇÃO  AO  CUMPRIMENTO  DE 

1 in 'Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 10 edição, ano 2008, pág. 743.
2 Al n. 1.0701.02.013448-5/003; 11' Câm. Clvel TJMG; Rel. Des. Duarte de Paula; julg. Em 30-01-08.
3 AI N. 1.0024.01.051149-1/001; 17' Câm. Cível TJMG; Rel. Des. lrmar Ferreira Campos, julg. em 27-03-08
4 Agravo N° 70029367042, Nona Câmara Clvel, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, 

Julgado em 15/04/2009.
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SENTENÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO 
DE EXCESSO DE EXECUÇÃO COM BASE NA UTILIZAÇÃO DE BALANCETE 
MENSAL.  INOVAÇÃO.  IMPUGNAÇÃO  GENÉRICA.  NEGADO  SEGUIMENTO 
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA.5

Com efeito, não comprovado o alegado excesso de execução, outra alternativa não 
há senão manter a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, dando-se, pois, prosseguimento à 
execução. Nesse contexto, não restam dúvidas de que as alegações genéricas do apelante são insuficientes 
para conduzir ao acolhimento de seu pleito".

Por tais razões, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão em todos 
os seus termos. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz Convocado com jurisdição 
limitada, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz e o Exmo. Dr. Marcos Coelhos Salles (Juiz Convocado 
para substituir a Desª. Maria das Graças Morais Guedes).

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Francisco  de  Paula  Lavor, 
Promotor de Justiça Convocado.

João Pessoa, 02 de dezembro de 2014.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado

5 Agravo de Instrumento N° 70022906283, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angelo 
Maraninchi Giannakos, Julgado em 07/0312008.
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