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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO N. 0074914-38.2012.815.2001
ORIGEM: 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
RELATORA: Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
AGRAVANTE: Estado da Paraíba
PROCURADOR: Felipe de Brito Lira Souto
AGRAVADA: Luzimar de Souza Silva
ADVOGADA: Nathália Maria Vieira Moura 

AGRAVO  INTERNO  NA  AÇÃO  DE  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DA
PLANILHA DE CÁLCULO. DEFICIÊNCIA DA PEÇA, NOS TERMOS
DO ARTIGO 739-A, §  5º, DO CPC. APELAÇÃO  CÍVEL  CUJO
SEGUIMENTO  FOI  NEGADO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA
MANTIDA. DESPROVIMENTO.

- STJ: “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." (REsp 1.192.529/MS, Rel. p/ acórdão Min. Arnaldo
Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 25/11/10).”

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento ao
agravo interno.



AgRg n. 0074914-38.2012.815.2001                                                                                                        2

Trata-se  de  agravo  interno  manejado  pelo  ESTADO  DA
PARAÍBA, atacando decisão monocrática desta relatoria (f. 42/43), a qual
negou seguimento à apelação interposta em face de LUZIMAR DE SOUZA
SILVA,  sob  o  argumento  de  que,  ao  ajuizar  a  ação  de  embargos  à
execução alegando excesso,  o embargante deixou de anexar planilha do
valor que entende ser correto.

A decisão hostilizada contém a seguinte ementa (f. 42):

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
EXCESSO. PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INDICA O VALOR DEVIDO,
TAMPOUCO  TRAZ  A  RESPECTIVA  MEMÓRIA  DE  CÁLCULOS.
REJEIÇÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 284
DO  CPC.  PRECEDENTES  DO  STJ.  RECURSO  AO  QUAL  SE  NEGA
SEGUIMENTO.

1. “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.
(Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).” (Redação do art. 739-A, §
5º, do CPC).

2. “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.” (AgRg no
REsp 1291875/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 16/02/2012, DJe 05/03/2012).

3. Recurso ao qual se nega seguimento.

O agravante aduz que a decisão não se moldou aos ditames
legais, tendo em vista que, se a petição inicial veio desacompanhada da
referida planilha e do valor que efetivamente deverá ser pago na ação de
obrigação  de  fazer  em  apenso,  caberia  ao  relator  determinar  a  sua
intimação para emendar a inicial, na forma do art. 284 do CPC.

É o breve relato.

       VOTO: Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
                     Relatora

Não constitui demasia reproduzir o teor do § 5º do art. 739-A
do Código de Processo Civil, o qual foi alicerce da decisão ora fustigada:

Art. 739-A. [...]

§ 5º Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o
embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende
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correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição
liminar dos embargos ou de não conhecimento desse
fundamento.

Dito  dispositivo  é  claro  e  taxativo  quando  assevera  que  os
embargos podem ser  rejeitados liminarmente, sendo desnecessária a
intimação da Fazenda Pública para emendar a inicial, na forma do art. 284
do CPC,  o que fora sabiamente aplicado tanto pelo  Juízo  singular como
pelo então relator do feito, à época da prolação da decisão agravada. 

Ademais,  a  decisão  foi  incisiva  quando  fez  menção  à
impossibilidade de aplicação, in casu, do art. 284 do CPC. 

O agravante deveria ter demonstrado, na exordial, de plano,
que o valor apresentado pelo credor era  exacerbado, e indicado o
montante supostamente excedente, acompanhado da
apresentação da respectiva memória de cálculo, nos termos do
art. 739-A, § 5º, do CPC. Todavia não o fez. A simples irresignação no
que concerne ao quantum cobrado, sem a devida prova e sem menção ao
valor realmente devido, viabiliza a rejeição liminar dos embargos à
execução. 

Desse modo, não comprovando o embargante/agravante
qualquer excesso na  execução, tampouco apontando na inicial dos
embargos o valor que entende devido, cogente é sua rejeição,
independentemente de intimação para emendar a inicial, ante a regra do
art. 739-A, § 5º, do CPC. 

Embora o agravante tenha juntado vários julgados acerca da
viabilidade de intimação para emendar  a inicial,  vejo que, no caso  em
análise,  tal  ato  é  dispensável,  haja  vista  não  ter  ficado  demonstrada
qualquer irregularidade quando da formação dos autos. 

A fim de profligar qualquer dúvida recalcitrante, trago julgados
do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 211/STF E 282/STF.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO NÃO
PROVIDO. […] 3. No caso concreto, busca o agravante apenas sanar
o vício existente em seus embargos à execução, reconhecido no
acórdão estadual - ausência de indicação, nos embargos à
execução, do valor supostamente excedente, acompanhada
da apresentação da respectiva memória de cálculo, nos
termos do art. 739-A, § 5º, do CPC -, uma vez que o suposto
erro de fato estaria nos próprios cálculos apresentados pela
parte exequente. 4. "A regra contida no art. 739-A, § 5º, do CPC,
que regula os embargos do devedor fundados em excesso de
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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" (REsp 1.192.529/MS, Rel. p/ acórdão Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA, Primeira Turma, DJe 25/11/10). 5. Hipótese em que
a agravante não infirmou o fundamento adotado na decisão
agravada, segundo a qual não haveria nenhuma ofensa ao art. 739-
A, § 5º, do CPC, uma vez que ela mesma foi a responsável pelo
atraso em prestar as informações necessárias para elaboração dos
cálculos que deveriam instruir os embargos à execução. Incidência da
Súmula 182/STJ. Nessa esteira, observa-se que a recorrente limitou-
se a alegar genericamente excesso de execução em relação aos juros
sobre capital próprio, sem vincular sua argumentação às exatas
disposições do título executivo e às particularidades do presente
cumprimento de sentença, o que seria essencial para a compreensão
da controvérsia.  De fato, à luz do princípio da fidelidade ao
título, a resolução da controvérsia acerca do alegado excesso
de execução passa necessariamente pela verificação dos
limites da condenação expressa no título executivo, razão
pela qual cumpria à recorrente demonstrar que o valor
apresentado pelo credor transbordaria tais limites. (…)1 6.
Agravo regimental não provido.2

Em decisão monocrática, o Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, do Colendo STJ, deliberou o seguinte:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BRASIL TELECOM S/A.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR
PATRIMONIAL DA AÇÃO. CRITÉRIO DEFINIDO NO TÍTULO
EXECUTIVO. COISA JULGADA. REVISÃO NA FASE DECUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
MULTA DO ART. 475-J DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (…)
Relativamente ao alegado excesso de execução em virtude da
inclusão dos juros sobre capital próprio, melhor sorte não assiste à
recorrente. A cognição na fase de cumprimento de sentença encontra
limites estreitos no princípio da fidelidade ao título. Sobre esse tema,
esclarece Luiz Rodrigues Wambier, verbis: Já tivemos oportunidade
de afirmar que: 'o pedido formulado pelo autor da ação de liquidação
tem uma franca limitação, que é justamente a necessidade de
obediência aos limites da condenação, exatamente nos moldes em
que se tenha fixado na sentença que se pretende liquidar'.  […]
Arruda Alvim, igualmente, assevera que na liquidação de sentença:
'hão de ser respeitados necessariamente os termos da decisão
liquidanda', pois não se pode inovar no processo de liquidação.

1 Recurso Especial n. 1.243.621/RS (2011/0053775-5), Relator: Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Decisão 
monocrática proferida em 08/10/2012, Publicação em Dje 10/10/2012.

2 AgRg no AREsp 2.982/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 24/05/2011, DJe
30/05/2011.
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Segundo afirma esse autor, a liquidação de sentença 'é um processo
de conhecimento que parte de uma limitação absolutamente
intransponível, consistente justamente no teor da r. Sentença
liquidanda'. Essa fidelidade ao título judicial deve ser observada não
somente quando há um processo de liquidação de sentença - por
arbitramento ou por artigos - mas, igualmente, quando se trata de
hipótese encartável no art. 604 do CPC em que não há,
propriamente, processo de liquidação, uma vez que a liquidação é,
por assim dizer, automática, operando-se com a simples elaboração
da memória do cálculo pelo credor.3 

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO.  EXCESSO.  DECLINAÇÃO.  VALOR  DEVIDO.  AUSÊNCIA.
REJEIÇÃO LIMINAR. NÃO PROVIMENTO. 1. "A recente jurisprudência
desta Corte, reforçando o preceituado no art.739-A do CPC, firmou
entendimento  segundo  o  qual,  quando  os  embargos  à  execução
tiverem por fundamento excesso de execução, o embargante deverá
demonstrar do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos."
(REsp 1175134/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 4.3.2010, Dje 18.3.2010) 2. Agravo regimental a que se
nega provimento)  (AgRg no REsp 1278367/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em 22/05/2012,  DJe
29/05/2012).

Ademais,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  decidiu  pela
obrigatoriedade  de  apresentação  de  planilhas  de  cálculo  quando  do
oferecimento de embargos à execução na eventual  alegação de excesso,
tendo em vista que o art. 739-A, § 5º, do CPC, é perfeitamente aplicável à
Fazenda Pública. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 463, I, DO CPC E 14, §
4º, DA  LEI  N. 12.016/2009. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. INCIDÊNCIA DO
DISPOSTO NO ART. 739-A, § 5º, DO CPC. PRECEDENTES. 1. A Corte
de origem não analisou, sequer implicitamente, os arts. 463, I, do
CPC  e  14,  §  4º,  da  Lei  n.  12.016/2009.  Incidência  da  Súmula
211/STJ.  2.  Quanto  à  obrigatoriedade  de  apresentação  de
planilhas de cálculo quando  da  apresentação de excesso de
execução, esta Corte entende que o art. 739-A, § 5º, do CPC
é  perfeitamente  aplicável  à  fazenda. Incidência  da  Súmula
83/STJ.  Agravo  regimental improvido.  (AgRg no AREsp 158.906/MA,
Rel.  Ministro HUMBERTO MARTINS,  SEGUNDA  TURMA, julgado em
12/06/2012, DJe 18/06/2012).

Diante do exposto, sem mais delongas, nego provimento ao
agravo  interno,  mantendo  incólume  a decisão  fustigada,  por  seus
próprios fundamentos. 

3 In Revista de Processo, n. 117, ano 29, setembro-outubro de 2004, p. 260.
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É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador OSWALDO
TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO,  que  participou  do  julgamento  com
ESTA RELATORA e com o Excelentíssimo Desembargador  ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 16
de setembro de 2014.

Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
                                        Relatora
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