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-  Ocorrendo  o  ajuizamento da  execução  de  título
extrajudicial  e  a  citação  do  executado  antes  da
vigência da Lei nº 11.382/2006, bem como a penhora
de bens  tendo  sido  realizada  sob a  égide  da  nova
legislação, o prazo para interposição de embargos à
execução é de 15 (quinze) dias, contados a partir da
intimação  da  penhora,  consoante  precedente  do
Superior Tribunal de Justiça.

-  A mera  alegação  de  excesso  de  execução  não  é
bastante  para  satisfazer  a  exigência  legal,  sendo
necessário, ainda, ao embargante indicar o valor que
entende como devido, bem como apresentar a prova
de  suas  alegações,  consistente  na  memória  de
cálculo,  apontando  o  equívoco  do  exequente,  sob
pena de  rejeição  liminar  dos  embargos,  segundo a
dicção  contida  no  art.  739-A,  §  5º,  do  Código  de
Processo Civil.

- Não se caracteriza o cerceamento de defesa, quando
o  magistrado não procedeu à  limitação indevida à
produção de provas, haja vista a existência de ofensa
a dispositivo  legal,  qual  seja  o  art.  739-A,  §  5º,  do
Código de Ritos.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal
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de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Paulo Eduardo Uchôa Lucena interpôs  Embargos à
Execução, em face do Banco do Nordeste do Brasil S/A, fls. 02/10, sob a alegação de
excesso e  necessidade de realização de perícia  contábil,  haja vista a existência de
capitalização de juros. Ademais, argumenta a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor no caso em comento.

Devidamente intimado para impugnar  a medida,  o
embargado  pronunciou-se  às  fls.  49/66,  asseverando,  preliminarmente,  a
intempestividade dos embargos. No mérito, noticia a afronta ao art. 739-A, § 5º, do
Código de Processo Civil em face da ausência de indicação do valor devido e da
memória de cálculo, bem como informa que os encargos financeiros incidentes na
execução estão dentro da legalidade.

A Juíza  a quo rejeitou os embargos, consignando os
seguintes termos, fls. 115/117:

Isto  posto,  acolho  a  preliminar,  para  rejeitar
liminarmente os embargos à execução em comento, o
que faço com espeque nos artigos 738 c/c art. 739, § 5º
ambos do CPC.
Custas na forma da lei.
Honorários  fixados  em R$ 1.000,00  (um mil  reais),
com exigibilidade suspensa por força do art.  12 da
Lei nº 1.050/60.

Irresignado  com  o  teor  do  édito  judicial,  o
embargante interpôs  APELAÇÃO,  fls.  152/162,  aduzindo  em  síntese,  a  sua
tempestividade, haja vista que o prazo de interposição deve ser contado a partir da
ciência do auto de penhora, conforme a redação anterior à Lei nº 11.232/2006. De
outra banda, rememora os termos contidos na exordial ao mencionar a aplicabilidade
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do Código de Defesa do Consumidor à espécie, bem como a necessidade de perícia
contábil,  razão  pela  qual  pugna pela  configuração  do  cerceamento  do  direito  de
defesa.

Contrarrazões  ofertadas  pelo  apelado,  fls.  165/181,
rebatendo  pontualmente  os  termos  expostos  no  recurso  apelatório  e,  por  fim,
requerendo o desprovimento do recurso.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, § 1º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Após  esse  apanhado  fático-processual,  cumpre
analisar as questões suscitadas nas razões recursais.

De antemão, impende consignar que o ajuizamento
da execução de título extrajudicial e a citação do executado foram efetuados antes da
vigência da Lei nº 11.382/2006, porém a penhora de bens foi realizada sob a égide da
nova legislação, porquanto em situações como a hipótese vertente, a contagem para
início do prazo para interposição dos embargos deve ser a partir da intimação da
penhora, a qual ocorreu em 21/01/2014, consoante se denota da fl. 216 dos autos em
apenso.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

LOCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO DA
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MATÉRIA  RELATIVA À ILEGITIMIDADE  ATIVA
AD  CAUSAM.  QUESTÃO  AFASTADA  PELO
ACÓRDÃO  A  QUO. AUSÊNCIA  DE  RECURSO
VOLUNTÁRIO  DO  INTERESSADO.  APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS  DA  NON  REFORMATIO  IN
PEJUS E DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM
APPELLATUM. DIREITO INTERTEMPORAL. ART.
1.211 DO CÓDIGO DE PROCESSOCIVIL.  TEORIA
DO  ISOLAMENTO  DOS  ATOS  PROCESSUAIS.
EXECUÇÃO  PROPOSTA E  CITAÇÃO  DO
EXECUTADO REALIZADA ANTES DO ADVENTO
DA LEI N.º  11.382/06.  ALTERAÇÃO DO ART. 738
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÕES
DA PENHORA OU  PARA OPOR  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO. INEXISTENTES.  PRAZO  PARA  A
OPOSIÇÃO  DE  EMBARGOS  DO  DEVEDOR:  15
DIAS. TERMO  INICIAL:  JUNTADA AOS  AUTOS
DO  MANDADO  DE  PENHORA DEVIDAMENTE
CUMPRIDO. 1. As contrarrazões ao recurso especial
tem como escopo apenas corroborar  a  necessidade
de  manutenção  dos  fundamentos  esposados pelo
Tribunal  de  origem,  não  se  prestando  a  albergar
pedido de reforma do aresto objurgado, consoante os
princípios  da  non  reformatio  in  pejus e  do  tantum
devolutum quantum appellatum. 2. Aplica-se ao direito
brasileiro  a  teoria  do  isolamento  dos  atos
processuais,  segundo  a  qual,  sobrevindo  lei
processual  nova,  os  atos ainda  pendentes  dos
processos  em  curso  sujeitar-se-ão  aos  seus
comandos, respeitada, porém, a eficácia daqueles já
praticados de acordo com a legislação revogada. 3.
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In casu, na vigência da redação anterior do  art. 738
do  Código  de Processo  Civil,  houve  a  citação  do
Executado, mas não ocorreu a intimação desse para a
penhora.  Por  outro  lado,  quando  já  estavam  em
vigor  as  alterações  trazidas  pela  Lei  n.º  11.382/06,
não foi realizada a intimação para, no prazo da novel
legislação, oferecimento dos embargos à execução. 4.
O  mandado  de  penhora  é  o  ato  processual  que
guarda maior semelhança com a intimação prevista
na  anterior  redação  do  art.  738do  Código  de
Processo  Civil.  Portanto,  a  juntada  aos  autos  do
citado mandado,  devidamente  cumprido,  deve  ser
considerada como termo a quo para a oposição dos
embargos;  e,  na  forma  das  alterações  promovidas
pela Lei n.º 11.382/06, o prazo para tal providência é
de 15 (quinze) dias. 5. Recurso especial conhecido e
provido.  (STJ  -  REsp:  1124979  RO  2009/0033503-2,
Relator:  Ministra  LAURITA  VAZ,  Data  de
Julgamento: 03/05/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data
de Publicação: DJe 18/05/2011).

E,

CONSÓRCIO.  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.  EMBARGOS  DO  DEVEDOR.
INTEMPESTIVIDADE.  DIREITO
INTERTEMPORAL.  LEI  Nº  11.382/2006.  CITAÇÃO
SOB  A  EGIDE  DA  NORMA  ANTIGA  E
INTIMAÇÃO  DA PENHORA NA VIGÊNCIA DA
LEI NOVA. RECURSO PROVIDO. Na execução de
título extrajudicial, se a citação ocorreu na vigência
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do art. 738 do CPC mas a intimação da penhora foi
formalizada  na  vigência  da  Lei  11.382/06,  o  prazo
para a oposição de embargos é o disciplinado pela lei
nova,  consoante  a  regra  do  art.  1.211  da  lei
processual civil. (TJ-PR - AC: 7274786 PR 0727478-6,
Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento:
19/01/2011,  17ª  Câmara  Cível,  Data  de  Publicação:
DJ: 565).

Logo, os presentes embargos foram opostos dentro
do prazo legal de 15 (quinze) dias,  porquanto tempestivos,  conforme a legislação
vigente, todavia com termo inicial a partir da intimação da penhora, em virtude da
égide da norma antiga do Código de Ritos.

Prosseguindo  no  exame das  insurgências  recursais,
insta registrar que muito embora os embargos sejam tempestivos, os mesmos devem
ser rejeitados pelo outro fundamento suscitado na sentença, qual seja a afronta ao
dispositivo legal contido no art. art. 739-A, § 5º, do Código de Processo Civil, senão
vejamos:

Para  embargar  à  execução,  o  executado  deve
fundamentar sua postulação numa das hipóteses dispostas no art. 745, do Código de
Processo Civil, quais sejam:

Art. 745. Nos embargos, poderá o executado alegar:
I  -  nulidade da  execução,  por  não  ser  executivo  o
título apresentado;
II - penhora incorreta ou avaliação errônea;
III - excesso de execução ou cumulação indevida de
execuções;
IV -  retenção  por  benfeitorias  necessárias  ou úteis,
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nos casos de título para entrega de coisa certa (art.
621);
V  -  qualquer  matéria  que  lhe  seria  lícito  deduzir
como defesa em processo de conhecimento.

Todavia, a simples alegação de excesso de execução
não  é  bastante  para  satisfazer  a  exigência  legal,  sendo  necessário,  ainda,  ao
embargante apresentar a prova de suas alegações, consistente na memória de cálculo,
apontando  o  equívoco do exequente,  além de indicar  o  valor  que entende como
devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos, segundo a dicção contida no art.
739-A, § 5º, do Código de Processo Civil, como fez o sentenciante.

Segue o referido texto 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 - grifei.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em  julgamento  de
caso análogo, manifestou o seguinte entendimento:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  CONTRATO  BANCÁRIO.
EMBARGOS  À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE
MEMÓRIA DE  CÁLCULO.  PEDIDO  NÃO
CONHECIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 739-A, §
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5º,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
PRECEDENTE.1.  Nos  termos  da  jurisprudência
desta  corte,  compete  ao  embargante  declarar  na
petição  inicial  o  valor  que  entende  correto  e
apresentar a respectiva memória de cálculo, quando,
em sede de embargos do devedor, deduz pedido de
revisão  contratual  fundado  na  abusividade  de
encargos que importe em excesso de execução, por
inteligência  do art.  739-a,  §  5º,  do  CPC.  2.  Agravo
regimental  não  provido.(STJ;  AgRg-AREsp  393.327;
Proc. 2013/0302452-8;  RS;  Terceira Turma; Rel.  Min.
Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 31/03/2014).

Da  mesma  forma,  é  a  posição  encontrada  na
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme o seguinte escólio:

EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  TÍTULOS
EXECUTIVOS  EXTRAJUDICIAIS.  ALEGAÇÃO  DE
EXCESSO  NA  EXECUÇÃO.  NÃO
COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS DESDE
O  VENCIMENTO  DAS  DUPLICATAS.
LEGALIDADE.  AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO
DÉBITO.  ÔNUS  DA  PROVA  DO  AUTOR  DOS
EMBARGOS.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO. A duplicata é título
executivo extrajudicial  a  ser  executada por quantia
certa, cuja memória de cálculo deve estar atualizada
com os juros legais. Quando o  excesso de    execução  
for fundamento dos embargos, o embargante deverá
apresentar   memória do   cálculo do valor que entende  
correto,  sob  pena  de  não  conhecimento  deste
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fundamento. Ausente a comprovação do pagamento
do débito inscrito no título executivo extrajudicial, os
embargos  do  devedor  devem ser  rejeitados.  (TJPB;
AC  200.2009.017263-2/001;  Primeira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Aluizio Bezerra
Filho; DJPB 25/09/2012; Pág. 10) - sublinhei.

Nessa senda, não houve cerceamento do direito de
defesa, haja vista a Magistrada sentenciante não ter procedido à limitação indevida à
produção  de  provas,  pois  o  dispositivo  legal  supracitado  é  claro  ao  afirmar  a
necessidade do embargante de indicar o valor correto que entende como devido na
execução, bem como a apresentação de memória de cálculo, porquanto em situações
processuais desse jaz não há que se falar em cerceamento de defesa.

Outrossim,  o  argumento  de  excesso  de  execução  é
contraditório,  haja vista a  parte embargante noticiar o excesso e ao mesmo tempo
alegar a necessidade de perícia para averiguar o valor excedente.

De mais a mais, o destinatário da prova é o julgador,
sendo sua prerrogativa aferir o amadurecimento do acervo probatório, objetivando a
formação de seu convencimento, devendo interromper a marcha processual sempre
que a questão controvertida já esteja devidamente esclarecida.

Por oportuno, colaciono o presente escólio:

CÍVEL.  PROCESSUAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO
DE EXECUÇÃO.  ÔNUS  DA  PROVA  DO
EMBARGANTE.  NÃO  COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE  CÁLCULO.
DESCUMPRIMENTO  DE  PRECEITO  LEGAL.
ART. 739  -A  , § 5º, DO CPC  . REJEIÇÃO. EMENDA À
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INICIAL.  IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. I - É sabido que, se
o  fundamento  dos embargos for  o excesso de
execução,  deverá  o  executado  indicar,  na  petição
inicial,  o  valor  que  entende  correto,  apresentando
memória de  cálculo  que  o  demonstre.  Trata-se  de
ônus  atribuído  ao  embargante/agravante.  No  caso,
compulsando os  autos,  constata-se  que foi  a  parte
omissa  nesse  aspecto,  visto  que  não  colacionou  a
memória de cálculos referida  e  sequer  indicou  o
valor  que  entende  ser  devido.  II  -  A matéria  em
pauta  é  de  fácil  deslinde,  porquanto  o  próprio
Código de Processo Civil, em seu art. 739   -   A, §5º, do  
CPC, pertencente ao título que trata exclusivamente
dos embargos do  devedor,  assim  preconiza:
"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. " III - Aliás, a alegação do agravante de
que  não  haveria  meios  de  indicar  o  valor  que
entende ser incontroverso sem uma prévia     perícia  
financeira, é incongruente e, por óbvio, não merece
prosperar,  posto  que  vai  de  encontro  ao  próprio
fundamento  do     excesso     de     execução     contido  em  
seus     embargos,  já  que  não  há  como  uma  parte  
alegar     excesso     de  valores  cobrados  sem  sequer  
conhecê-los precisamente, pugnando, mesmo após
formalizada  tal  alegação,  pela  elaboração  de
estudos técnicos para que se alcance o verdadeiro
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saldo  devedor. IV - Por  fim,  quanto  à  prévia
oportunização  ao  agravante  de  emenda  à  inicial
antes  de  se  rejeitar  os  respectivos embargos à
execução, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça  encerra  qualquer  hipótese  nesse  sentido,
tanto pelo expresso conteúdo da norma processual,
já citada, a qual inviabiliza tal possibilidade, quanto
em  face  da  celeridade  que  deve  envolver  o  rito
executivo.  Precedentes.  V  -  Agravo  improvido.
Decisão  unânime. (TJCE;  AG
005558432.2008.8.06.0001/50000;  Quarta  Câmara
Cível; Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto; DJCE
15/05/2013; Pág. 47).

Diante  de  tais  considerações,  constata-se  que  o
embargante, apesar de expressamente arguir o excesso de execução, como sedimento
da sua insurreição na instância a quo, deixou de apontar o valor que entende devido e
de  colacionar o respectivo demonstrativo da memória de cálculo, configurando-se,
portanto, a hipótese descrita no art. 739-A, § 5º, do Código de Processo Civil.

Por fim, impende ressaltar que o Órgão Julgador não
está obrigado a responder cada um dos argumentos aduzidos pelo insurgente, sendo
suficiente a apreciação daqueles que entende necessários ao deslinde da questão.

Ante  o  exposto,  sem  maiores  delongas,  NEGO
PROVIMENTO AO APELO.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
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Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador
                      Relator
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