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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001889-88.2012.815.0611
Origem   : Comarca de Mari 
Relatora   : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
1° Apelante  : Município de Mari 
Advogada   : Dayse Evanísia da Costa Paulino 
2° Apelante : Evandro Francisco Braz 
Advogado   : Cláudio G. Cunha 
Apelado        :           Os mesmos 

1°  APELAÇÃO. EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  EXCESSO. 
AUSÊNCIA  DA  MEMÓRIA  DISCRIMINADA  DE 
CÁLCULOS  POR  OCASIÃO  DA  INAUGURAL. 
OBRIGATORIEDADE. EXIGÊNCIA DO § 5º DO ART. 739-A 
DO CPC. DESPROVIMENTO. 

Conforme estabelece o § 5º do art. 739-A, 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.

2°  APELAÇÃO.  EXTINÇÃO  DOS  EMBARGOS  À 
EXECUÇÃO  SEM  JULGAMENTO  DO  MÉRITO. 
IMPUGANAÇÃO  APRESENTADA.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  CABIMENTO.  INTELIGÊNCIA DO  §4º, 
DO ART. 20, do CPC. PROVIMENTO. 

Segundo a regra do §4º, do art. 20, do CPC, nas execuções 
embargadas,  os  honorários  serão  fixados  consoante 
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apreciação  equitativa  do  juiz,  atendidas  as  normas  das 
alíneas a, b e c do §3º.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar  provimento  ao 
primeiro apelo, quanto ao segundo, dar provimento.     

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelações interpostas pelo  Município de Mari 
(1° apelante) e Evandro Francisco Braz (2° apelante),  contra sentença, fls. 23/25, 
prolatada pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, que nos autos dos Embargos 
à  Execução,  extinguiu  o  processo  sem  julgamento  do  mérito,  porquanto  a 
edilidade não apresentou planilha de cálculos,  apontando o valor que entendia 
correto.

Deixou de condenar em honorários advocatícios, diante da 
“singeleza”, e inexistência de sucumbência. 

Nas razões recursais, às fls.27/36, o  1° apelante (Município 
de  Mari) assegura  que  não  tinha  como  apresentar  as  planilhas  de  cálculos, 
porquanto  a  municipalidade  não  obteve  sequer  as  informações  do  que  estava 
sendo  posto  em  juízo,  pois  o  embargante  estava  diante  de  uma planilha  sem 
especificações.  

Aduz  que “a  apresentação  da  memória  aritmética  é  ônus  do  
credor, a jurisprudência assinala que não não pode ser imputada ao devedor, a despesa  
relativa  à  contratação  de  profissional  (perito  contador)para  a  elaboração  do  cálculo  da  
planilha (...).  

Requer  o  provimento  da  apelação  para  a  sentença  ser 
anulada,  e  o  processo  principal  seja  emendado,  abrindo  novo  prazo  para  os 
embargos.

Sem contrarrazões .
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Nas  razões  da  2°  apelação  (Evandro  Francisco  Braz),  fls. 
37/40, sustenta que o juiz a quo devia ter condenado o embargante em honorários 
sucumbenciais, porquanto houve formação da lide, com a intimação do apelante 
para impugnar os embargos à execução,  tendo inclusive a sentença acolhido o 
pedido de rejeição.   

Pugna pela condenação do Município de Mari em honorários 
sucumbenciais. 

Nas  contrarrazões,  fls.  45/48,  o  requerente  (Município  de 
Mari),  pugna pelo desprovimento do apelo,  para que a sentença seja mantida, 
afastando a condenação em honorários sucumbenciais.  

A Procuradoria de Justiça, fls. 53/54, opina pelo provimento 
da  1°  apelação,  para  que  a  sentença  seja  cassada,  concedendo  prazo  para  o 
embargante  apresentar  a  planilha de  cálculos,  restando prejudicado os  demais 
recursos.

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes- Relatora

1° APELAÇÃO

Cinge-se  a controvérsia à possibilidade ou não de cassar a 
sentença  para  que  haja  determinação  de  emenda  a  inicial  dos  embargos  à 
execução,  a  fim de possibilitar  a  juntada da memória  de cálculo,  antes  de sua 
rejeição. 

Pois bem.

As alterações produzidas pela Lei 11.382/06,  em especial no 
art. 739-A do CPC, impõem ao devedor, quando o fundamento dos embargos for 
excesso de execução, o ônus de declinar o montante do excesso na petição inicial, 
demonstrando, por intermédio de tabela de memória  de cálculo, a fórmula que 
determinou o resultado a que chegou, sob pena de rejeição liminar dos embargos. 
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Vejamos:  

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. 

Em recente posicionamento, o Superior Tribunal de Justiça 
afirmou que se a inicial dos embargos à execução (se o excesso de execução foi a 
única  defesa  manejada)  não  trouxer  a  memória  discriminada  do  cálculo,  bem 
como o valor que entendia correto, a rejeição da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido:

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.  (…)   4.  Embargos  de  divergência 
conhecidos e desprovidos. (STJ EREsp 1267631/RJ,  Rel.:  Corte Especial, 
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, dj: 19/06/2013)

Diferente não é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO  CÍVEL.  Embargos  à  execução.  Excesso  de  execução. 
Ausência de memória de cálculo. Inteligência do preceituado no § 5º, 
do a r t ig o  7 3 9 - a ,  d o  c ó d igo  d e  p r o c e s s o  c iv i l . Obrigatoriedade 
de apresentação da memória de cálculo e do valor exequendo que se 
entende  correto.  Manutenção  da  sentença  monocrática.  Recurso 
conhecido e improvido. (TJSE; AC 201400707739; Ac. 7873/2014; Primeira  
Câmara Cível; Rel. Des. Osório de Araujo Ramos Filho; DJSE 09/06/2014) 

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA 
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COM PACTO ADJETO. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CPC, 
ART. 585. NULIDADE NÃO VERIFICADA. EXECESSO DE EXECUÇÃO. 
AUSÊNCIA  DE  MEMÓRIA  DE  CÁLCULO.  CPC,  ART.  739-A, 
PARÁGRAFO  5º.  MATÉRIAS  JÁ  REJEITADAS  EM  OUTROS 
RECURSOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o 
título  exequendo é a nota promissória,  e  não o pacto adjeto,  e  aquela 
preenche todos os requisitos do art. 585, do CPC, o título é suficiente para 
aparelhar a  execução. 2.  Quando os  embargos à  execução tiverem por 
fundamento excesso de  execução, o embargante deverá demonstrar na 
petição inicial o valor que entende correto, juntamente com a memória do 
cálculo,  sob  pena de  rejeição  dos  embargos.  (TJMT;  APL 150440/2013; 
Rondonópolis; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. João Ferreira Filho; Julg. 
20/05/2014; DJMT 26/05/2014; Pág. 26) 

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  CÉDULA  DE 
CRÉDITO  BANCÁRIO.  LITISCONSÓRCIO  PASSIVO.  PRAZO 
INDIVIDUAL  PARA  CADA  EMBARGANTE.  REGRA  ESPECÍFICA 
(ARTIGO 738, § 1º, DO CPC). INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. 
EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. 
ARTIGO  739-A,  §  5º,  DO  CPC.  INDEFERIMENTO  LIMINAR  DA 
INICIAL. POSSIBILIDADE. (…) 2. O artigo 739- A, § 5º, do CPC é claro 
ao impor ao embargante, quando a matéria de defesa for o excesso de 
execução, que declare expressamente o valor que entende correto, sob 
pena de, não o fazendo, submeter-se à rejeição liminar dos embargos, 
tal  qual  registrado na r.  sentença. 3.  Recurso conhecido e improvido. 
Sentença  mantida.  (TJDF;  Rec  2013.01.1.147318-4;  Ac.  789.994;  Quinta  
Turma Cível; Relª Desª Gislene Pinheiro de Oliveira; DJDFTE 21/05/2014; Pág.  
169) 

Portanto,  resta  claro  que  a  referida  regra  contém  ônus 
processual a ser cumprido pelo embargante, o qual não trouxe qualquer planilha, 
valores que reputa excessivos ou qualquer demonstração de cálculo de como teria 
chegado ao excesso de execução. Ao contrário, colaciona alegações genéricas sem 
qualquer respaldo fático probatório

Posto  isso,  mostra-se  irretocável  a  sentença  em  apreço, 
devendo ser mantida nesse ponto.

 2° APELAÇÃO

Quanto ao segundo recurso, razão assiste ao embargado.

Segundo a regra do §4º, do art. 20, do CPC, nas execuções 
embargadas, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 
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atendidas as normas das alíneas a, b e c do §3º.

Por sua vez, as referidas alíneas do § 3º, do art. 20, indicam os 
parâmetros  norteadores,  para  que  se  faça  uma  justa  e  razoável  apreciação 
equitativa. São eles: o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação de serviço; 
a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 
exigido para o seu serviço.  

In casu,  não obstante tenha o advogado do apelante agido 
com zelo, durante todo o deslinde de sua atividade profissional, denota-se que o 
trabalho realizado não foi dos mais exigentes, nem o tempo decorrido dos mais 
dispendiosos.

Em sendo assim, fazendo uma correlação entre os critérios 
acima aludidos e as características do caso posto a exame, entendo que o valor de 
R$ 1.000,00 (hum mil reais) mostra-se razoável.

Com  estas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO  1° 
APELO,  QUANTO  AO  2°,  DOU  PROVIMENTO  PARA  CONDENAR  A 
EDILIDADE  EM  HONORÁRIOS  SUCUMBENCIAIS  NO  IMPORTE  DE  R$ 
1.000,00 (HUM MIL REAIS).

É como voto.  

Presidiu o julgamento, desta Terceira Câmara Especializada 
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 28 de agosto de 2014, conforme 
certidão de julgamento de fl. 64, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes. 
Participaram  do  julgamento  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes 
(relatora),  o Exmo. Des.   José Aurélio da Cruz e o Exmo. Dr.  Ricardo Vital  de 
Almeida,  juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides.

Presente  à  sessão,  a  Exma.  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino 
Gomes, Procuradora de Justiça.

Gabinete no TJ/PB,  em João Pessoa-PB,  02 de setembro de 
2014.

 Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora
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