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ACÓRDÃO

PROCESSO  CIVIL –  AGRAVO  INTERNO – 
INTERPOSIÇAO  CONTRA  DECISAO 
MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO 
RECURSO  DE  APELAÇÃO  –  EMBARGOS  À 
EXECUÇÃO -  ALEGAÇAO  DE  EXCESSO  DE 
EXECUÇÃO -  NECESSIDADE DE INDICAÇAO NA 
EXORDIAL DO VALOR CORRETO COM MEMÓRIA 
DESCRITIVA DO  DÉBITO  -   INTELIGÊNCIA DO 
ART.  739,  5º,  DO  CPC  -  DESCUMPRIMENTO – 
AUSÊNCIA  DE  NOVOS  ELEMENTOS  CAPAZES 
DE  ALTERAR  A  DECISÃO  INTERINAMENTE 
AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.

– Nos termos do art. 739-A, § 5º, do CPC, quando o 
excesso  de  execução  for  o  fundamento  dos 
embargos, cabe ao embargante declarar na inicial o 
valor que entende correto e apresentar memória do 
cálculo, sob pena de rejeição dos embargos ou de 
não conhecimento desse fundamento. 

–  Recurso  desprovido,  para  manter  a  decisão 
internamente agravada em todos seus termos.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível,  por 
unanimidade de votos, negar provimento ao agravo interno, nos termos do 
voto do relator e da certidão de fl. 74.
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RELATÓRIO

Cuida-se de  Agravo Interno  interposto  pelo  MUNICÍPIO DE 
BONITO DE SANTA FÉ em face da Decisão Monocrática de fls. 57/59, que 
negou seguimento ao recurso de apelação,  por ser estar em confronto com 
a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta  a  agravante  que  houve  desacerto  na  decisão 
recorrida, ao passo que deveria ter sido determinada a emenda à inicial.

Assim, pugnou pelo provimento deste agravo para reformar a 
decisão  agravada e levar  a  apreciação da  matéria  a  este  Colegiado (fls. 
63/71).

É o relatório.

VOTO

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade  do  recurso, 
passo a decidir.

O  Agravo Interno é  tempestivo e preenche os requisitos 
de admissibilidade, devendo, portanto, de ser conhecido.

A questão dispensa maiores comentários, não sendo caso de 
retratação, tampouco de provimento do presente Agravo Interno.

Com  efeito,  Os  embargos  à  execução  que  tenham  por  
objeto  o  excesso  nas  contas  devem  obrigatoriamente  apresentar  o  
valor  correto  e  a  memória  descritiva  dos  cálculos,  sendo  inviável  a  
emenda. 

Isso porque,  é  ônus ao embargante  que alega excesso de 
execução  indicar  o  valor  que  entende  correto,  com memória  do  cálculo, 
sempre que o fundamento dos embargos for o excesso de execução, sob 
pena de rejeição da inicial  dos embargos, conforme previsão específica e 
clara dos artigos 739-A, 5º e 475-L, 2º, do CPC:

Art. 739-A. Os embargos do executado não terão efeito 
suspensivo. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 

[...] 

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; 

Art. 475-L. A impugnação somente poderá versar sobre: 
(Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) 

[...] 

2º  Quando  o  executado  alegar  que o  exeqüente,  em 
excesso  de  execução,  pleiteia  quantia  superior  à 
resultante  da  sentença,  cumprir-lhe-á  declarar  de 
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imediato  o  valor  que  entende  correto,  sob  pena  de 
rejeição liminar dessa impugnação. 

Desta  forma,  é  inviável  posterior  emenda  da  inicial  para 
apresentar  o  valor  correto  e  a memória  descritiva  dos cálculos,  conforme 
entendimento consolidado no STJ: 

RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DA 
CONTROVÉRSIA.  PROCESSUAL  CIVIL.  BRASIL 
TELECOM  S/A.  CONTRATO  DE  PARTICIPAÇÃO 
FINANCEIRA.  COMPLEMENTAÇÃO  DE  AÇÕES. 
IMPUGNAÇÃO  AO  CUMPRIMENTO  DE SENTENÇA. 
ILIQUIDEZ  DO  TÍTULO.  MATÉRIA  PRECLUSA. 
EXCESSO  DE  EXECUÇÃO.  INDEFERIMENTO 
LIMINAR.  CABIMENTO.  ART.  475-L,  §  2º,  DO  CPC 
MULTA DO ART. 475-J DO CPC. ÓBICE DA SÚMULA 
283/STF.  1.  Para  fins  do  art.  543-C  do  CPC:  "Na 
hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC, é indispensável 
apontar, na petição de impugnação ao cumprimento 
de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem 
como as incorreções encontradas nos cálculos do 
credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não 
se  admitindo  emenda  à  inicial".  [...].  3.  RECURSO 
ESPECIAL  CONHECIDO,  EM  PARTE,  E 
DESPROVIDO.  (STJ   ,  Relator:  Ministro  PAULO DE 
TARSO  SANSEVERINO,  Data  de  Julgamento: 
07/05/2014,  CE  -  CORTE  ESPECIAL)  (grifos 
acrescidos).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.  
PROCESSO  EXECUTIVO.  EMBARGOS.  EXCESSO 
DE  EXECUÇÃO.  VALOR  CORRETO.  MEMÓRIA  DE 
CÁLCULO.  ART.  739-A,  §  5º,  DO  CPC.  REJEIÇÃO 
DOS  EMBARGOS  OU  NÃO  CONHECIMENTO  DO 
FUNDAMENTO.  EMENDA  DA  INICIAL.  
INVIABILIDADE.  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA 
CONHECIDOS  E  DESPROVIDOS.1.  Fundados  os  
embargos  em  excesso  de  execução,  a  parte 
embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que 
entende correto, apresentando memória de cálculo, sob 
pena  de  rejeição  liminar  dos  embargos  ou  de  não  
conhecimento desse fundamento (art.  739-A,  § 5º,  do  
CPC).2. Com a edição da Lei n.  11.382, de 6⁄12⁄2006,  
norma  congruente  com  a  Lei  n.  11.232⁄2005  -  por 
exemplo, art. 475-L, § 2º, do CPC -, introduziu-se nova 
sistemática  do  processo  satisfativo,  estando  entre  as  
importantes mudanças a reformulação dos embargos à  
execução  para  inibir,  no  seu  nascedouro,  defesas 
manifestamente  infundadas  e  procrastinatórias.3.  A 
explícita e peremptória prescrição (art. 739-A, § 5º,  
do CPC) de não se conhecer do fundamento ou de  
rejeitar  liminarmente  os  embargos  à  execução 
firmados em genéricas impugnações de excesso de 
execução -  sem apontar  motivadamente,  mediante  
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memória de cálculo, o valor que se estima correto -  
não pode submeter-se à determinação de emenda 
da  inicial,  sob  pena  de  mitigar  e,  até  mesmo,  de  
elidir o propósito maior de celeridade e efetividade  
do  processo  executivo.4.  Embargos  de  divergência  
conhecidos  e  desprovidos.(EREsp  1.267.631⁄RJ,  Rel. 
Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  CORTE 
ESPECIAL, julgado em 19⁄06⁄2013, DJe 01⁄07⁄2013)

Esta Egrégia Corte é no mesmo sentido. Senão vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL  -  Embargos  à  execução 
"Quantum  debeatur"  -  Alegação  de  excesso  - 
Memória  de  cálculo  -  Apresentação  com  a  inicial 
Necessidade   Art.  739-A,  §  5º  do  CPC 
Jurisprudência do STJ  -  Impenhorabilidade de bem 
de família  Alegação dissociada dos autos da execução 
Bens  móveis  penhorados   Inteligência  do  art.  557, 
"caput",  do  Código  de  Processo  Civil   Seguimento 
negado.  Nos termos do art. 739-A, parágrafo 5º, do 
CPC,  "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".   [...]  TJPB  - 
Acórdão  do  processo  nº  00014548020118150181  - 
Órgão  (-  Não  possui  -)  -  Relator  DES  ABRAHAM 
LINCOLN DA C RAMOS - j. em 18-08-2014 (negritei)

EMBARGOS  À;  EXECUÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE 
EXCESSO  DA QUANTIA  PERSEGUIDA.  AUSÊNCIA 
DE  PLANILHA  DEMONSTRATIVA  DO  VALOR  QUE 
ENTENDE  CORRETO.  REJEIÇÃO  LIMINAR. 
APELAÇÃO CÍVEL. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 739-
A,  §  5º,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL. 
PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE 
JUSTIÇA.  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). Art. 557 do Código de 
Processo Civil: "O relator negará seguimento a recurso 
manifestamente  inadmissível,  improcedente, 
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prejudicado  ou  em  confronto  com  símula  ou  com 
jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do 
Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal  Superior. 
TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
00020043220138150981  -  Órgão  (-  Não  possui  -)  - 
Relator  DES JOSE RICARDO PORTO -  j.  em  30-07-
2014 (grifos e destaques de agora)

Vislumbrando que as razões recursais estavam em desacordo 
com a jurisprudência dominante no âmbito do Colendo Superior Tribunal de 
Justiça, correta a negativa de seguimento ao recurso de apelação interposto.

 
DISPOSITIVO
À  vista  do  esposado,  esvaziado  o  presente  recurso  de 

argumentos  plausíveis,  NEGO  PROVIMENTO  AO  AGRAVO  INTERNO, 
mantendo incólume a decisão agravada.

Presidiu  a  Sessão o  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das Graças 
Morais Guedes.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz (relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. 
Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Seráphico Ferraz da 
Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões  da Terceira  Câmara  Cível  do Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 23 de setembro de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                                 RELATOR  
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