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RECURSO  APELATÓRIO.  IMPUGNAÇÃO  À
EXECUÇÃO.  REJEIÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
EXCESSO  DO  VALOR  EXECUTADO.
AUSÊNCIA  DE  PLANILHA  ESPECÍFICA  E
DETALHADA. NECESSIDADE. ART. 525, §§ 4º
e  5º  DO  CPC.  PRECEDENTES  DO  STJ.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Quando  o  fundamento  da  impugnação  ao  cumprimento  de
sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar
quantia certa for de excesso de execução, cabe ao impugnante
demonstrar, por meio de memorial de cálculos discriminado e
detalhado, o valor que entende por correto, sob pena de rejeição
liminar, nos termos do art. 525, §§4º e 5º do Código de Processo
Civil.

- Desprovimento do Recurso.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordiná-
ria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de Apelação  Cível interposta  pelo  Município  de
Alagoa Grande desafiando a sentença proveniente do Juízo da Vara Única da
Comarca de Alagoa Grande, proferida na fase de cumprimento de sentença nos
autos da  “Ação de Cobrança” ajuizada em desfavor do apelante por  Ieda
Rodrigues Lemos de Araújo.
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De acordo com a inicial da impugnação à execução (fls. 66/68),
a Edilidade apontou excesso na execução de título judicial, sob o fundamento
de que o valor a ser pago, com os consectários legais fixados na sentença, seria
de  R$653,10 (seiscentos  e  cinquenta  e  três  reais  e  dez  centavos).  Aduziu,
ainda, que o pagamento dos valores fixados na sentença devem ser feito por
meio de precatório e não de RPV.

Ao sentenciar, o magistrado julgou improcedente a impugnação
com fulcro no art. 535, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de não
ter sido apontado especificamente, pelo demandante, o excesso supostamente
existente na quantia executada. Transcrevo, a seguir, a ementa do julgado:

"IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. Ação de Cobrança.
Título Judicial. Discussão sobre RPV ou Precatória.
Momento  inadequado.  Descumprimento  das
determinações contidas no art. 535 do CPC. Excesso
de  execução.  Irregularidade  dos  cálculos  que
fundamentam  a  execução.  Inocorrência.
Improcedência do pedido.
- A impugnação fundamentada em oposição genérica
nos  cálculos  apresentados  pelo  exequente,  sem
indicação  do  valor  devido,  ensejam  decisão
improcedente, quando o fundamento for excesso de
execução.”

Irresignado  com tal  decisão,  apela  o  impugnante  (fls.75/78),
sustentando ter sido demonstrado o aludido excesso e requerendo a reforma da
sentença  “determinando-se  que  a  execução  se  proceda  pelas  vias  dos
precatórios judiciais”.

Não foram ofertadas contrarrazões (fls. 81).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  86),  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório.

VOTO.

Permissa  venia,  a  meu  ver,  não  merece  reparos  a  decisão
proferida pelo juízo de primeiro grau.

De início,  para melhor  compreensão acerca do tema tratado,
importa recordar o que prevê o supracitado dispositivo legal, vigente ao tempo
da apresentação dos presentes embargos. Confira-se:

“Art. 525.  Transcorrido o prazo previsto no art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze)  dias  para  que  o  executado,
independentemente  de  penhora ou nova intimação,
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apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)
V - excesso de execução ou cumulação indevida de
execuções;

(...)

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em
excesso  de  execução,  pleiteia  quantia  superior  à
resultante  da  sentença,  cumprir-lhe-á  declarar  de
imediato o valor que entende correto, apresentando
demonstrativo  discriminado  e  atualizado  de  seu
cálculo.

§  5º  Na  hipótese  do  §  4o,  não  apontado  o  valor
correto  ou  não  apresentado  o  demonstrativo,  a
impugnação  será  liminarmente  rejeitada,  se  o
excesso de execução for o seu único fundamento, ou,
se houver outro, a impugnação será processada, mas
o  juiz  não  examinará  a  alegação  de  excesso  de
execução.” 

Comentando  a  supramencionada norma,  assim se  posicionou
Nelson Nery Júnior:

“Excesso de execução. Memória do cálculo. Quando
o fundamento dos embargos for excesso de execução,
cabe  ao  embargante,  na  petição  inicial  dos
embargos,  declinar  o  montante  do  excesso,
demonstrando-o  por  intermédio  de  tabela  de
memória  do  cálculo,  discriminando a  fórmula  que
determinou  o  resultado  a  que  chegou.  (…)” (In
Código de Processo Civil e Legislação Extravagante.
11ª Ed, rev, amp e atual. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2010. p. 1.128.)

Portanto, conforme se extrai da lição acima, constitui ônus do
embargante  demonstrar,  através  de  cálculos  descritivos  e  discriminados,  o
exagero da quantia executada e apontando as incorreções existentes.

Importante ressaltar que, ao contrário do que quer fazer crer o
apelante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
sedimentado no sentido de que o §5º do  art. 739-A do Código de Processo
Civil de 1973, que atualmente corresponde ao art. 525, §§4º e 5º do NCPC,
possui aplicação aos embargos do devedor  ainda que se trate de pedido de
revisão de cláusulas contratuais, tendo em vista a natureza mista de matéria
ampla de defesa e de excesso de execução, com preponderância, entretanto,
desta última, dada sua inevitável repercussão no valor do débito. Portanto, ao
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embargante cabe o ônus probatório de indicar o valor que entende acertado,
apresentando a respectiva memória de cálculos.

Corroborando o entendimento esposado, colaciono os seguintes
precedentes:

"AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INÉPCIA  DA  INICIAL.  REQUISITOS  PARA  O
PROCEDIMENTO DA EXECUÇÃO. ART. 739-A, §
5º,  DO  CPC/1973.  VALOR  INCONTROVERSO.
INDICAÇÃO.  CÁLCULOS  DO  DEVEDOR.
AUSÊNCIA.  SÚMULA  83/STJ.  AGRAVO
CONHECIDO  PARA  NEGAR  PROVIMENTO  AO
RECURSO  ESPECIAL.  DECISÃO.  Trata-se  de
agravo interposto contra decisão que não admitiu o
recurso  especial  apresentado  por  GM  Telecom
Equipamentos de Telefonia Ltda. # ME e Leonardo
Trindade Galvão de Franca, com base no art. 105,
III,  a  e  c,  da  Constituição  Federal,  desafiando
acórdão  assim  ementado  (e-STJ,  fls.  14-15):
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONTRATO
DE  ABERTURA  DE  CRÉDITO  EM  CONTA
CORRENTE (LIS) - PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO
DE  DEFESA  -  INOCORRÊNCIA  -  JUIZ
DESTINATÁRIO DAS  PROVAS  (ARTIGO 130  DO
CPC) - ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR E PRETENSÃO
DE  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA  -
DESCABIMENTO  -  DOCUMENTOS  JUNTADOS
AOS AUTOS SUFICIENTES PARA A RESOLUÇÃO
DA LIDE - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS ANTE A
INEXISTÊNCIA  DE  MEMÓRIA  DE  CÁLCULO  -
EXEGESE DO ARTIGO 917,  §  3º  DO Código  de
Processo  Civil  -  PRECEDENTES  –  CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO QUE CONFIGURA TÍTULO
EXECUTIVO  CERTO,  LÍQUIDO  E  EXIGÍVEL  -
CONSTITUIÇÃO EM MORA - CITAÇÃO VÁLIDA -
SENTENÇA  CORRETA  -  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  MANTIDOS  -  RECURSO  DE
APELAÇÃO  CÍVEL  CONHECIDO  E  NÃO
PROVIDO. Em suas razões de recurso especial (e-
STJ, fls. 30-48), os recorrentes alegaram a existência
de dissídio jurisprudencial quanto à interpretação do
art.  739-A do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,
sustentando  a  desnecessidade  de  apresentação  de
memorial  de  cálculo  e  declaração  do  quantum
debeatur  na  petição  inicial.  Foram  apresentadas
contrarrazões  (e-STJ,  fls.  66-71).  O  Tribunal  de
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origem  não  admitiu  o  processamento  do  recurso
especial  em  virtude  da  incidência  da  Súmula  n.
83/STJ  (e-STJ,  fls.  73-74).  Brevemente  relatado,
decido.  A pretensão  recursal  esbarra  no  óbice  do
verbete  sumular  n.  83  desta  Casa,  porquanto  o
acórdão  recorrido  se  encontra  em sintonia  com a
jurisprudência  pacífica  do  STJ,  segundo  a  qual,
"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)"  (EREsp  n.  1.267.631/RJ,
Relator  Ministro  João  Otávio  de  Noronha,  Corte
Especial,  julgado  em  19/6/2013,  DJe  1/7/2013).
Destaque-se  que  referido  entendimento  já  foi
reiterado  em  muitas  oportunidades  pela  Terceira
Turma  desta  Corte  Superior(…)  Ante  o  exposto,
conheço  do  agravo  para  negar  provimento  ao
recurso  especial.  Nos  termos  do art.  85,  §  11,  do
CPC/2015, majoro os honorários recursais em favor
do  advogado  da  parte  recorrida  em  R$  500,00
(quinhentos  reais)”  (STJ,  Agravo  Em  Recurso
Especial  Nº 1.137.803 - PR (2017/0175497-0),  Rel.
Ministro  Marco  Aurélio  Bellizze,  Decisão
Monocrática, pub. 30/08/2017);

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  OMISSÃO.
PRESENÇA.  ACOLHIMENTO  DOS
ACLARATÓRIOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Existência de omissão no  acórdão embargado que
não altera a conclusão do julgamento. 2. Compete ao
embargante declarar, na petição inicial, o valor que
entende correto e apresentar a respectiva memória
de cálculo quando, em  embargos  do devedor, deduz
pedido de revisão contratual fundado na abusividade
de encargos  que importe  em excesso  de  execução.
Inteligência  do  art.  739-A,  §  5º,  do  CPC/1973.
Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos,
sem efeitos  infringentes.” (STJ,  EDcl  no  AgRg no
AREsp  428.456/PR,  Rel.  Ministro  Ricardo  Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/05/2016,
DJe 17/05/2016);

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  CONTRATO  BANCÁRIO.
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
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MEMÓRIA  DE  CÁLCULO.  PEDIDO  NÃO
CONHECIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 739-A, §
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.” (AgRg  no  AREsp
393.327/RS,  Rel.  Ministro  Ricardo  Villas  Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/03/2014, DJe
31/03/2014);

“PROCESSO  CIVIL.  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO
EXECUTIVO  EXTRAJUDICIAL.  CÉDULA  DE
CRÉDITO  RURAL  PIGNORATÍCIA.  EMBARGOS
DO  DEVEDOR.  ALEGAÇÃO  DE  CLÁUSULAS
CONTRATUAIS  ABUSIVAS.  EXCESSO  DE
EXECUÇÃO.  NECESSIDADE  DE  DECLARAÇÃO
NA  PETIÇÃO  INICIAL  DO  VALOR  QUE  SE
ENTENDE  CORRETO  E  APRESENTAÇÃO  DA
CORRESPONDENTE  MEMÓRIA  DO  CÁLCULO.
ÔNUS LEGAL IMPOSTO AO DEVEDOR. ARTIGO
ANALISADO:  739-A,  §  5º,  CPC.  1.  Embargos  do
devedor opostos em 16/09/2011, do qual foi extraído
o presente  recurso  especial,  concluso  ao  Gabinete
em 20/02/2013. 2. Discute-se a dispensabilidade, em
sede de embargos do devedor com pedido de revisão
contratual,  da  indicação  do  valor  devido  e
apresentação da respectiva memória do cálculo. 3. O
pedido de revisão contratual,  deduzido em sede de
embargos do devedor, tem natureza mista de matéria
ampla de defesa (art. 745, V, CPC) e de excesso de
execução (at.  745, III,  CPC), com preponderância,
entretanto,  desta  última,  dada  sua  inevitável
repercussão no valor do débito. 4. Assim, incumbe ao
devedor  declarar  na  petição  inicial  o  valor  que
entende correto e apresentar a respectiva memória
de cálculo, por imposição do art. 739-A, § 5º, CPC.
5.  Divisão  de  responsabilidades  entre  as  partes,
decorrente  da  tônica  legislativa  que  pautou  a
reforma do processo de execução, segundo a qual, de
forma  paritária,  equilibram-se  e  equanimemente
distribuem-se  os  ônus  processuais  entre  credor  e
devedor. 6. Recurso especial conhecido em parte e,
nesta  parte,  provido.” (REsp  1365596/RS,  Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
10/09/2013, DJe 23/09/2013)
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Ainda  sobre  o  tema,  impende  ressaltar  que  igualmente
sedimentado é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que “quando o fundamento dos Embargos for excesso de execução, cabe
ao embargante,   na  petição inicial,  a  indicação do valor que entende
correto  e  a  apresentação  da  memória  do  cálculo,  sob  pena  de
indeferimento  liminar,  sendo  inadmitida  a  emenda  da  petição  inicial”
(STJ, AgInt no REsp 1599000/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017).

Assim sendo, considerando que os argumentos alinhados pelo
Embargante/Apelante  foram  genéricos  e  desacompanhados  da  planilha
demonstrativa do débito, outra solução não poderia ser dada à lide senão a
rejeição da impugnação oposta, em observância ao preceptivo legal. 

Neste  trilhar  de  ideias,  comungo  do  mesmo  entendimento
exarado  pelo  juízo  a  quo  ao  julgar  improcedente  a  impugnação,  não
merecendo, portanto, qualquer reparo.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO,
mantendo irretocável a sentença atacada.

É COMO VOTO.  

Participaram do julgamento,  o  Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro
do  Valle  Filho.   Exmo,  Dr.  Aluisio   Bezerra  Filho,  juiz  convocado,  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos e o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de fevereiro de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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