
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001677-64.2014.815.0751.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : 2ª Vara da Comarca de Bayeux.
Apelante : José de Arimatéia Chagas.
Advogado : Raimundo Rodrigues da Silva (OAB/PB nº 2.966).
Apelado : Banco HSBC Bank S/A – Banco Múltiplo.
Advogado : Bruno Souto da Franca (OAB/PB nº 9.595).

RECURSO  APELATÓRIO.  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO.  REJEIÇÃO.  CÉDULA  DE
CRÉDITO  BANCÁRIO.  APRESENTAÇÃO  DA
ORIGINAL. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE
FORMALISMO. CIRCULAÇÃO  RESTRITA.
TRANSMISSIBILIDADE  DA  OBRIGAÇÃO
QUE  SOMENTE  SE  DÁ  POR  MEIO  DE
ENDOSSO  EM  PRETO.  NECESSIDADE  DE
CONHECIMENTO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA
DE DIVERGÊNCIA ACERCA DA EXISTÊNCIA
DE CONTRATAÇÃO E DA INADIMPLÊNCIA.
ELEMENTOS  QUE  CONFEREM  LIQUIDEZ,
CERTEZA  E  EXIGIBILIDADE  AO  TÍTULO
EXECUTIVO. NULIDADE NÃO VERIFICADA.
ALEGAÇÃO  DE  EXCESSO  DO  VALOR
EXECUTADO.  AUSÊNCIA  DE  PLANILHA
ESPECÍFICA E DETALHADA. NECESSIDADE.
ART.  739,  §5º  DO  CPC  DE  1973.
PRECEDENTES DO STJ.  MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

- De acordo com a Lei nº 10.931/2004, a cédula de
crédito  bancário  é  considerada  título  executivo
extrajudicial,  líquido,  certo  e  exigível,  desde  que
venha acompanhado de demonstrativo do valor exato
da obrigação contida na cédula.
-  Diferentemente  dos  títulos  cambiais,  a  cédula  de
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crédito bancário não tem livre circulação, dependendo
de  endosso  em preto  para  circular,  ou  seja,  com a
identificação expressa do endossatário, consoante se
verifica  do  disposto  no  §1º  do  art.  29  da  Lei
10.931/2004.

- Considerando que a razão de ser da exigência legal
acerca  da  necessidade  de  apresentação  do  título
original, para embasar a ação executiva, é impedir o
ilegítimo  trânsito  do  título,  bem  como  a  possível
dúplice  cobrança  contra  o  devedor,  no  caso  de
contrato de crédito bancário – cuja circulação exige
endosso  em  preto  –  mostra-se  excessivamente
rigorosa  tal  imposição,  acabando  por  entravar
desnecessariamente a execução da dívida por parte do
credor.

- In casu, não há dúvidas acerca da contratação, nem
mesmo questionamentos acerca da existência de vício
ou adulteração no título exequendo. Ao contrário, o
executado não só confirma o negócio jurídico firmado
com o banco embargado, como corrobora a situação
de inadimplência perante este, discordando apenas do
valor apontado como devido. Assim sendo, o fato de a
execução ter sido instruída com cópia do contrato não
retira  a  exigibilidade  do  título,  quando  não  pairam
dúvidas  acerca  de  sua  existência,  mostrando-se
desnecessária  a  intimação do banco apelado para  a
juntada do título original.

- Quando o fundamento dos embargos for excesso de
execução, cabe ao embargante demonstrar, através de
memória  de  cálculo  discriminada  e  detalhada,  o
exagero da quantia executada, sob pena de rejeição
liminar,  ex vi  do §5º do artigo 739-A do Código de
Processo Civil, vigente à época da apresentação dos
embargos.

- Desprovimento do Recurso.

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

Trata-se de Apelação Cível interposta por José de Arimatéia
Chagas  desafiando  a  sentença  preferida  pelo  Juízo  da  2ª  Vara  Cível  da
Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizado em
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face do Banco HSBC Bank S/A – Banco Múltiplo, julgou improcedentes os
pedidos  iniciais  e  condenou  o  apelante  ao  pagamento  das  custas  e  dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da execução, suspensa
a exigibilidade, uma vez que litigou sob os benefícios da justiça gratuita. 

 
Em suas razões, sustenta o embargante a nulidade da execução,

tendo  em  vista  que  a  instituição  financeira  apelada  juntou  como  título
executivo  extrajudicial  apenas  um  modelo  de  contrato  de  empréstimo
consignado.

Alega, ainda, que o valor realmente devido ao banco exequente
gira em torno de R$ 3.520,52.

Ao final, pugna pela reforma da decisão de primeira instância.

Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 33v).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer  (fls.  37/39),  opinando pelo prosseguimento do recurso sem
manifestação meritória.

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade
dos  meios  de  impugnação  de  decisão  judicial,  conforme  Enunciado
Administrativo nº 3 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim sendo, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo, passando à análise de seus argumentos.

Conforme  relatado,  em  suas  razões,  o  embargante  rebela-se
contra  o  entendimento  exposto  pelo  ilustre  sentenciante  que  rejeitou  os
embargos sob o fundamento de que o embargante não teria invocado nenhuma
das matérias elencados no art. 745 do CPC.

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

Ao que se pode inferir dos autos, o banco apelado ajuizou ação
de  execução  de  título  extrajudicial  pautada  em  cédula  de  crédito
bancário/empréstimo pessoal.

Conforme é cediço, a cédula de crédito bancário é considerada
título  executivo  extrajudicial,  líquido,  certo  e  exigível,  desde  que  venha
acompanhado de demonstrativo do valor exato da obrigação contida na cédula.
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É o que  se  extrai  do  comando inserto  no  art.  28  da Lei  n.º
10.931/04:

“Art.  28.  A  Cédula  de  Crédito  Bancário  é  título
executivo  extrajudicial  e  representa  dívida  em
dinheiro,  certa,  líquida  e  exigível,  seja  pela  soma
nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado
em planilha  de  cálculo,  ou  nos  extratos  da  conta
corrente,  elaborados  conforme  previsto  no  §  2º”.

Tal  entendimento,  inclusive,  fora  objeto  de  apreciação  pelo
Superior Tribunal de Justiça, em análise de recurso especial submetido ao rito
do art. 543-C, CPC/73:

“DIREITO  BANCÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA
DE  CRÉDITO  BANCÁRIO  VINCULADA  A
CONTRATO  DE  CRÉDITO  ROTATIVO.
EXEQUIBILIDADE.  LEI  N.  10.931/2004.
POSSIBILIDADE  DE  QUESTIONAMENTO
ACERCA  DO  PREENCHIMENTO  DOS
REQUISITOS  LEGAIS  RELATIVOS  AOS
DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA.  INCISOS I  E II
DO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE.

 -  Para  fins  do  art.  543-C  do  CPC:  A  édula  de
Crédito  Bancário  é  título  executivo  extrajudicial,
representativo de operações de crédito de qualquer
natureza,  circunstância  que  autoriza  sua  emissão
para  documentar  a  abertura  de  crédito  em conta-
corrente,  nas  modalidades  de  crédito  rotativo  ou
cheque  especial.  O  título  de  crédito  deve  vir
acompanhado  de  claro  demonstrativo  acerca  dos
valores  utilizados pelo  cliente,  trazendo o diploma
legal, de maneira taxativa, a relação de exigências
que  o  credor  deverá  cumprir,  de  modo  a  conferir
liquidez  e  exequibilidade  à  Cédula  (art.  28,  §  2º,
incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 
-No caso concreto,  recurso  especial  não provido.”
(REsp  1291575/PR,  2ª  Seção/STJ,  rel.  Min.  Luis
Felipe Salomão, 14/08/2013, DJe 02/09/2013) 

In casu, fora acostado cópia autenticada de termo de adesão a
contrato de  mútuo,  devidamente  assinado pelo executado,  que especifica  o
valor total financiado, as parcelas mensais acordadas, bem como os encargos
incidentes na operação (fls. 33 do processo principal).
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Ademais, a ação foi instruída com planilha de cálculo, contendo
a indicação precisa do saldo devedor (fls. 05/06) individualizando os encargos
e despesas contratuais, além das amortizações realizadas pelo apelante.

Deste  modo,  tratando-se  de  cédula  de  crédito  bancário
devidamente acompanhada de planilha de evolução de débito, tem-se que a
obrigação em questão é certa, líquida e exigível.

Não  há  que  se  falar,  ainda,  de  necessidade  da  juntada  do
original do título executivo extrajudicial alvo de questionamento, uma vez que
a imprescindibilidade da instrução da execução com a via original ocorre na
hipótese de títulos cambiais (art. 585, inciso I, CPC/73 e art. 784, inciso I, do
NCPC),  em  virtude  do  princípio  da  cartularidade,  ao  passo  que  a  força
executiva  da  cédula  de  crédito  bancário  decorre  do  art.  28  da  Lei  nº
10.931/2004.

Outrossim,  diferentemente  dos  títulos  cambiais,  a  cédula  de
crédito bancário não tem livre circulação, dependendo de endosso em preto
para circular, ou seja, com a identificação expressa do endossatário, consoante
se verifica do disposto no §1º do art. 29 da Lei 10.931/2004, in verbis:

“Art. 29. (…)

§1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível
mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no
que couberem, as normas do direito cambiário, caso
em que o endossatário, mesmo não sendo instituição
financeira  ou  entidade  a  ela  equiparada,  poderá
exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive
cobrar  os  juros  e  demais  encargos  na  forma
pactuada na Cédula.”

Deste modo, considerando que a razão da exigência legal acerca
da necessidade de apresentação do título original é impedir o ilegítimo trânsito
do título, bem como a possível dúplice cobrança contra o devedor, no caso de
contrato de crédito bancário, cuja circulação exige endosso em preto, mostra-
se  excessivamente  rigorosa  tal  imposição,  acabando  por  entravar
desnecessariamente a execução da dívida por parte do credor.

Neste sentido vem decidindo as Cortes pátrias:

“APELAÇÃO.  DIREITO  CIVIL.  DIREITO
PROCESSUAL  CIVIL.  BUSCA  E  APREENSÃO.
CONVERSÃO.  EXECUÇÃO.  EXTINÇÃO  SEM
RESOLUÇÃO  DE MÉRITO  JUNTADA ORIGINAL
CÉDULA  CRÉDITO  BANCÁRIO.
DESNECESSIDADE.  EXCESSO  DE
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FORMALISMO.  RECURSO  CONHECIDO  E
PROVIDO.  SENTENÇA  CASSADA.
1.  A cédula de crédito bancário possui  eficácia de
título  executivo  extrajudicial,  mas  que  não  possui
natureza  de  título  de  cambial,  por  possuir
características próprias, como a apuração do saldo
devedor por meio de planilha de cálculo e não ter
livre  circulação,  dependendo de  endosso  em preto.
2. Considerando que o espírito da lei ao estabelecer
a necessidade de apresentação do título original  é
resguardar  o  devedor  de  dupla  execução;  é  só
podendo a cédula de crédito bancário circular por
endosso  em  preto,  não  há  que  se  falar  em
possibilidade  de  dupla  execução,  sendo,  portanto,
excessiva  a  exigência  de  apresentação  do  título
original  para  manutenção  da  execução.
3.  Estando  presentes  a  planilhas  de  cálculo  dos
débitos  e  a  cópia  da  cédula  de  crédito  bancário,
necessário cassar a sentença que extinguiu o feito
sem exame de mérito.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.”
(TJDFT, Acórdão n.1070041, 20171110005584APC,
Relator:  ROMULO  DE  ARAUJO  MENDES  1ª
TURMA CÍVEL,  Data  de  Julgamento:  24/01/2018,
Publicado no DJE: 30/01/2018. Pág.: 326-339) 

“APELAÇÃO  CÍVEL.  Execução  de  título
extrajudicial.  Contrato  de  empréstimo  bancário.
Processo eletrônico. Entrega do original da cártula
em  cartório  judicial.  Desnecessidade.  Título  de
circulação  condicionada.  Cópia  do  contrato
suficiência. Cassação da sentença. Recurso provido.
Prosseguimento do feito.” 
(TJRR;  AC  0010.16.808010-8;  Relª  Desª  Tânia
Vasconcelos; DJERR 29/09/2017; Pág. 11) 

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE  TÍTULO  EXTRAJUDICIAL.  CÉDULA  DE
CRÉDITO  BANCÁRIO.  DESNECESSIDADE  DE
JUNTADA  DA  VIA  ORIGINAL  OU  CÓPIA
AUTENTICADA.  A  cópia  simples  da  cédula  de
crédito  bancário  constitui  documento  suficiente  a
instruir  o  feito  executivo,  sendo  desnecessária  a
juntada da via  original  ou  autenticada,  desde  que
não haja relevante impugnação da parte contrária.
Inteligência do art. 424 do NCPC. Exceção seria se
a execução  fosse  fundada  em títulos  cambiais.  No
entanto, como no caso dos autos se trata de contrato
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de  empréstimo  bancário,  é  dispensável  a
apresentação  do  contrato  original  ou  cópia
autenticada.  Precedentes.  Agravo  de  instrumento
provido.”
(TJRS;  AI  0206749-49.2017.8.21.7000;  Pelotas;
Décima  Sétima  Câmara  Cível;  Relª  Desª  Marta
Borges Ortiz; Julg. 14/12/2017; DJERS 29/01/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL.  EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE
IMPRESCINDIBILIDADE DA VIA ORIGINAL DO
TÍTULO  LIQUIDO,  CERTO  E  EXIGÍVEL.
REGULARIDADE  DA  DÍVIDA.  RECURSO
REJEITADO.
1.  As  sucintas  razões  recursais  do  recorrente  se
pautam basicamente em uma única tese: nulidade da
Ação  de  Execução  em  virtude  de  não  ter  sido
embasada  com  o  título  executivo  extrajudicial
original e sim com cópia do referido título. No mérito
propriamente dito, nada se falou.
2.  Verifica-se que  não foi  apontado qualquer vício
formal concreto no título apresentado. Com efeito, o
contrato de empréstimo indica o preenchimento dos
requisitos legais, sendo dotada de certeza, liquidez e
exigibilidade não ilididas pelo recorrente.
3.  Pacificado  está  nos  tribunais  superiores  que,
quando o título extrajudicial que fundamenta a ação
de  execução  não  for  título  de  crédito,  não
negociável, portanto, prescinde de apresentação na
sua  forma  original.  Todas  as  jurisprudências
acostadas pelo embargante no recurso de apelação
para fundamentar sua tese, de que é imprescindível
via original do título nas ações executivas por títulos
extrajudiciais,  recaem sobre títulos de crédito,  não
guardando  nenhuma  identidade  com  o  caso  em
apreço
4.  Ademais,  os autos desses Embargos à Execução
foram encaminhados à essa Corte desapensados da
execução  originária,  exigindo  do  Apelante  ainda
mais cautela quanto à demonstração das provas que
julgasse necessárias à comprovação de sua tese,  o
que, não foi feito.
5. Destarte, à míngua de provas da nulidade do título
executivo  que  lastreou  a  execução  originária,
inviável  o  acolhimento  dos  Embargos  à  Execução
propostos,  não  merecendo  reforma  a  sentença
recorrida 6. Sentença mantida.”
(TJPE;  Rec.  0011290-96.2011.8.17.0480;  Rel.  Des.
José Viana Ulisses Filho; DJEPE 02/01/2018) 
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Ademais, conforme se extrai dos próprios argumentos trazidos
à baila pelo embargante/apelante, não há dúvidas acerca da contratação, nem
mesmo questionamentos acerca da existência de vício ou adulteração no título
exequendo.  Ao contrário,  o  executado não  só  confirma  o  negócio  jurídico
firmado com o banco embargante, como corrobora a situação de inadimplência
perante este, discordando apenas do valor apontado como devido.

Assim sendo, o fato de a execução ter sido instruída com cópia
do contrato não retira a exigibilidade do título, quando não pairam dúvidas
acerca de sua existência,  mostrando-se desnecessária a intimação do banco
apelado para a juntada do título original.

Portanto, ao contrário do que quer fazer crer o apelante, não há
qualquer  vício  de  forma  na  cédula  de  crédito  bancário  firmada  com  o
recorrido,  que  possa  levar  a  desconsideração  dela  como  título  executivo
extrajudicial.

Melhor sorte não assiste ao apelante no que tange ao alegado
excesso de execução.

De início,  para melhor  compreensão acerca do tema tratado,
importa recordar a disposição constante no art. 739-A do CPC/73, vigente ao
tempo da apresentação dos presentes embargos. Confira-se:

“Art. 739-A (…)
(...)
§ 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.” 

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
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embargante  demonstrar,  através  de  cálculos  descritivos  e  discriminados,  o
exagero da quantia executada e apontando as incorreções existentes.

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
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debeatur  na  petição  inicial.  Foram  apresentadas
contrarrazões  (e-STJ,  fls.  66-71).  O  Tribunal  de
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);
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“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, §
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);

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).

No  caso  em testilha,  analisando a  inicial  dos  embargos  (fls.
02/08), verifica-se que o embargante não cuidou de apresentar a memória de
cálculos, limitando-se a afirmar que não deve o valor de R$ 17.734,64, mas
sim, R$ 2.520,52.

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 dos embargos opostos, em observância ao preceptivo legal. 

Neste  trilhar  de  ideias,  comungo  do  mesmo  entendimento
exarado pelo juízo  a quo  ao rejeitar os embargos, não merecendo, portanto,
qualquer reparo.

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

É COMO VOTO.  
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Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  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 março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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