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

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019658-32.2013.815.0011.
Origem     : 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Relator     : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante    : F. Santos & Cia Ltda.
Advogado  : Giuseppe Fabiano do Monte Costa.  
Apelado  : Madeireira Ferreira.
Advogado : Diego Fernandes P. Benício.

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE  INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO
EXECUTIVO.  INOCORRÊNCIA  DE
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  TÍTULO  CERTO,
LÍQUIDO E EXIGÍVEL. MATÉRIA JÁ APRECIADA
EM  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE NOVO CONHECIMENTO.
PRECLUSÃO.  PRECEDENTES  DO  STJ.
SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO. 

- Não havendo necessidade de instrução probatória para o
deslinde do feito, não há que se falar em cerceamento de
defesa.

-  Considerando  que  já  houve  pronunciamento  judicial
acerca da legitimidade do título, que se apresenta líquido,
certo e exigível,  inadmissível a reapreciação da matéria,
ante a ocorrência da preclusão. 

Vistos.

Trata-se de Apelação Cível interposta por F. Santos & Cia Ltda em
face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Campina Grande,
nos autos dos  Embargos à Execução, manejados pelo ora recorrente em face da
Madeireira Ferreira.

A F. Santos & Cia Ltda opôs Embargos à Execução em face da
Madeireira  Ferreira,  aduzindo,  em  suma,  a  inexequibilidade  do  título
extrajudicial, porquanto tratava-se de título furtado. Alegou que o cheque no valor



de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) não era objeto de pagamento de compra
e venda do imóvel situado a Rua Tavares Cavalcante, Centro, Campina Grande-PB,
tendo em vista que todo o débito referente ao referido imóvel já havia sido quitado,
sem  que  fosse  utilizado  o  título  que  estaria  em poder  da  empresa  embargada.
Requereu,  portanto:  (i)  em  sede  de  preliminar,  que  fosse  determinado  o
arquivamento  da  demanda  sem  julgamento  do  mérito,  ante  a  impossibilidade
jurídica do pedido, em virtude da inexistência de liquidez, exigibilidade e certeza
do  título  produto  de  furto;  (ii)  no  mérito,  a  declaração  da  extinção  da  ação
executória face a inexigibilidade do crédito e,  ainda,  em razão da ausência dos
pressupostos legais para a constituição do título, que não foi objeto de qualquer tipo
de transação entre as partes.

Decidindo  a  querela,  entendeu  o  magistrado  sentenciante que  tal
questão já havia sido decidida no julgamento da Exceção de Pré-Executividade,
apresentada  nos  autos  principais  da  Ação  de  Execução.  Consignou  que  os
Embargos  à  Execução  seriam  uma  mera  reprodução  da  Exceção  de  Pré-
Executividade  apresentada  às  fls.  19/26  do  anexo.  Ratificou  a  inexistência  de
qualquer  vício no título executivo,  sendo,  portanto,  a  obrigação líquida,  certa e
exigível. Diante disso, julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Diante  do  exposto  com  fulcro  na  legislação  civil  e
processual  vigente,  JULGO  IMPROCEDENTES  OS
EMBARGOS  à  Execução  formulados  pela  embargante
acima identificada, nos termos do art.  739,  inc.  III,  do
CPC, devendo a execução prosseguir nos seus ulteriores
termos.” (fls. 64)

Irresignado, o embargado interpôs a presente apelação (fls. 67/76),
alegando, em preliminar, a nulidade da sentença, em virtude do cerceamento de
defesa, tendo em vista que o feito foi sentenciado sem que sequer tenha havido a
instrução processual.  Sustentou que o título destinado ao pagamento do imóvel
comercial situado na Rua Tavares Cavalcante, Centro, Campina Grande-PB,  teria
origem ilícita, eis que o cheque foi objeto de furto. Ressaltou que o referido imóvel
já havia sido quitado pelo valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).
Aduziu que o título não retornou por insuficiência de fundos, mas em razão de
contra  ordem, por causa do furto.  Ademais,  relatou  que foi  formalizada queixa
crime (inquérito nº 0007728-17.2013.815.0011), em decorrência da subtração do
título de crédito, objeto da execução. Requereu, por fim, o provimento do apelo,
com a consequente reforma da sentença de primeiro grau.

Contrarrazões apresentadas às fls. 176/190.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os pressupostos de admissibilidade,  conheço do recurso
interposto.



Ab initio, alegou o recorrente a nulidade da sentença, em virtude do
cerceamento de defesa, tendo em vista que o feito foi sentenciado sem que sequer
tenha havido a instrução processual. Contudo, sem razão.

Como  visto,  os  Embargos  apresentados  se  trataram  de  mera
reprodução da Exceção de Pré-Executividade aviada às fls.  19/25, nos autos da
Ação de Execução. Assim, considerando que tal matéria já havida sido discutida,
inclusive com a oitiva da parte adversa (fls. 49/52 dos autos principais) no feito
executório, não há que se falar em cerceamento de defesa, como faz entender o
recorrente. 

Para que o magistrado decidisse a presente lide, de nada serviria a
instrução processual, lastreada na ampla  defesa  e no contraditório, porquanto não
influenciaria no julgamento, ou seja, na formação da convicção do juiz, que, como
dito, já havia apreciado tal matéria nos autos principais.

Dessa forma, não há outro caminho a não ser rejeitar a preliminar
suscitada pelo recorrente. 

Prosseguindo  em  suas  argumentações,  sustentou  que  o  título
destinado ao pagamento do imóvel comercial situado na Rua Tavares Cavalcante,
Centro, Campina Grande-PB, teria origem ilícita, eis que o cheque foi objeto de
furto.  Ressaltou  que  o  referido  imóvel  já  havia  sido  quitado pelo  valor  de  R$
1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais). Aduziu que o título não retornou por
insuficiência  de  fundos,  mas  em  razão  de  contra  ordem,  por  causa  do  furto.
Ademais,  relatou  que  foi  formalizada  queixa  crime  (inquérito  nº  0007728-
17.2013.815.0011),  em decorrência  da  subtração do título  de  crédito,  objeto  da
execução.

Pois  bem.  Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  a  Madeireira
Ferreira, parte ora embargada, promoveu Ação de Execução em face do recorrente
relativo a crédito no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)  representado
pelo cheque de nº 850508-0, emitido em 30 de agosto de 2012, que foi devolvido
sem a devida provisão de fundos (fls. 05 do anexo).

Devidamente  citado,  o  apelante  apresentou  Exceção  de  Pré-
Executividade  (fls.  19/26  dos  autos  em  apenso),  aduzindo,  em  resumo,  a
inexequibilidade  do  título  extrajudicial,  porquanto  se  tratava  de  título  furtado.
Alegou que o título no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) não era
objeto de pagamento de compra e venda de imóvel comercial, tendo em vista que o
todo o débito referente ao referido imóvel já havia sido quitado, sem que fosse
utilizado  o  cheque  que  estaria  em poder  da  empresa  embargada.  Diante  desse
cenário,  requereu:  (i)  em preliminar,  que  fosse  determinado o arquivamento da
demanda sem julgamento do mérito, ante a impossibilidade jurídica do pedido, em
virtude da  inexistência  de  liquidez,  exigibilidade e  certeza  do título produto de
furto; (ii) no mérito, a declaração da extinção ação executória face a inexigibilidade
do  crédito  e,  ainda,  em  razão  da  ausência  dos  pressupostos  legais  para  a
constituição do título, que não foi objeto de qualquer tipo de transação entre as
partes.

Em decisão de fls. 53/55, o magistrado a quo não acolheu a Exceção
de Pré-Executividade apresentada e, por conseguinte reconheceu como legítimo o



título executado. Contra o decisum, insurgiu-se o executado por meio do Agravo de
Instrumento,  autuado sob o nº. 0595975-48.2012.815.0011, ao qual esta Câmara
Julgadora negou provimento em 17 de dezembro de 2013 (fls. 173/179 do anexo).

 Prosseguindo-se  a  execução,  efetuada  a  penhora  e  opostos  os
presentes  Embargos  (fls.  02/11),  o  apelante  trouxe  aos  autos  os  mesmíssimos
argumentos  levantados  em Exceção  de  Pré-Executividade.  Ademais,  como bem
pontuou o juízo a quo, a peça inicial seria uma mera reprodução da exceção aviada
as fls. 19/26, inclusive com os mesmos erros apresentados, a exemplo de orações
incompletas apontadas pelo juiz singular.   

Ora, como visto, sobre o assunto, já houve pronunciamento judicial
às  fls.  53/55.  Portanto,  uma  vez  reconhecida  a  legitimidade  do  título,  que  se
apresenta  líquido,  certo e  exigível,  não  há  que  se  falar  em reapreciação de  tal
matéria, ante a ocorrência, na espécie, de preclusão. 

Comungando  do  mesmo  entendimento,  consignou  o  juízo
sentenciante:

“Dessa forma se já foi decidido nos autos principais que
o título executivo não apresenta qualquer vício, a teor do
art.  580  do  CPC,  a  execução  deve  prosseguir  caso  o
devedor  não  satisfaça  a  obrigação  certa,  líquida  e
exigível,  consubstanciada  em  título  executivo,  já  tido
como legítimo.” (fls. 64) 

O processo, como se sabe, consubstancia-se numa sucessão de atos
que  seguem  sempre  adiante.  Portanto,  resolvidas  incidentalmente  as  questões,
inadmissível um novo conhecimento pelo julgador. Ademais, segundo o art. 473 do
Código de Processo Civil,  "é defeso à parte discutir,  no curso do processo,  as
questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão".

Para  Humberto Theodoro Júnior,  "embora não se submetam as
decisões interlocutórias ao fenômeno da coisa julgada material, ocorre frente a
elas  a  preclusão,  de  que  defluem  consequências  semelhantes  à  coisa  julgada
formal" (Curso de Direito Processual Civil. 52 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, v.
I, p.521).

Também nesse sentido, firme posicionamento do Superior Tribunal
de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL -   EMBARGOS À  EXECUÇÃO
FISCAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE
SÓCIO E PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
QUESTÕES  DISCUTIDAS  EM  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE  E  DECIDIDAS  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO  -  JULGAMENTO  EM  APELAÇÃO  -
PRECLUSÃO.
1.  Descabe  o  julgamento  em  apelação  de  questão
relacionada à prescrição e à legitimidade ad causam de
sócio de empresa quando tais matérias já foram objeto de
julgamento em agravo de instrumento.



2.  "O  fato  de  a  apelação  ser  recurso  de  ampla
devolutividade não significa que questões anteriormente
discutidas e decididas em outra sede recursal possam ser
novamente  apresentadas  quando  de  sua  interposição"
(REsp 1048193/MS, DJe 23/03/2009).
3. Recurso especial não provido.
(REsp  1418136/AL,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  17/12/2013,  DJe
07/02/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. SÚMULA 83/STJ. ARTS.
134  E  135  DO  CTN.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULAS  211/STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1.
Inexistente  a  alegada  violação dos  arts.  165 e  535  do
CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida
da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise
do acórdão recorrido. 2. Os arts. 134 e 135 do CTN não
foram analisados,  sequer  implicitamente.  Logo,  não foi
cumprido o necessário e indispensável exame da questão
pela  decisão  atacada  apto  a  viabilizar  a  pretensão
recursal  do  recorrente.  Assim,  incide,  no  caso,  o
enunciado  da  Súmula  211  do  Superior  Tribunal  de
Justiça. 3. Não configura contradição afirmar a falta de
prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art.
535  do  Código  de  Processo  Civil,  uma  vez  que  é
perfeitamente  possível  o  julgado  encontrar-se
devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido
a  causa  à  luz  dos  preceitos  jurídicos  desejados  pela
postulante, pois a tal não está obrigado. 4. A decisão do
acórdão recorrido consoa com a jurisprudência do STJ,
quanto à ocorrência da preclusão consumativa,  pois  a
matéria referente  à ilegitimidade passiva já  havia  sido
discutida  em  exceção  de  pré-executividade,  o  que
impossibilita  sua  rediscussão  em  sede  de  embargos  à
execução  fiscal. Precedentes.  Súmula  83/STJ.  Agravo
regimental improvido. (AgRg no AREsp 261326/SP, Rel.
Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 15.04.2013)

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO
FISCAL.  MATÉRIAS  DECIDIDAS  EM  ANTERIOR
EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.  PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.  ALEGAÇÃO  DE  CAUSA  DE  PEDIR
DIVERSA.  VERIFICAÇÃO.  SÚMULA  7/STJ.  1.
Entendimento desta Corte no sentido de que apesar das
matérias  de  ordem  pública  não  serem  passíveis  de
preclusão, tal não ocorre na hipótese em que há decisão
a respeito  dos  referidos  temas em anterior  exceção de
pré-executividade, sem a interposição do recurso cabível



pela  parte  interessada. Precedentes:  AgRg  no  REsp
1098487/ES, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe
de 9.9.2011; AgRg no Ag 1395964/SC, Rel. Min. Benedito
Gonçalves,  Primeira  Turma,  DJe  de  16.8.2011.  2.
Ademais, registre-se que o Tribunal a quo asseverou que
não  houve  causa  de  pedir  diversa  da  sustentada  na
exceção de pré-executividade, pelo que a revisão de tal
conclusão  importa  revolver  o  suporte  fático-probatório
dos autos, providência essa vedada nesta seara recursal,
ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso especial não
conhecido.  (REsp  1267614/PR,  Rel.  Min.  MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJe 18.10.2011)

 Assim, o pretendido reexame da ilegitimidade do título, em sede de
Embargos à Execução,  é manifestamente descabido, tendo em vista que tal questão
já foi apreciada na oportunidade do julgamento da Exceção de Pré-Executividade
(fls. 19/26 do anexo), sendo a decisão, posteriormente, confirmada por Acórdão
proferido nos autos do Agravo de Instrumento, nº 0595975-48.2012.815.0011 (fls.
173/179 dos autos principais). 

Dessa  forma,  não merece qualquer  reparo a  sentença,  que  julgou
improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo recorrente.

Por  fim,  para  os  casos  como  o  que  ora  se  analisa,  o  legislador
processual civil possibilitou a atribuição de uma maior celeridade ao deslinde dos
feitos,  estabelecendo  a  faculdade  de  o  Relator  do  processo  negar,  de  forma
monocrática, seguimento a determinados meios de revisão das decisões judiciais.

Com  a  finalidade  de  contrapor  os  possíveis  malefícios  de  uma
celeridade desmedida, o próprio texto legal, no art.  557 do Código de Processo
Civil, condiciona que a negativa se dê nos casos de manifesta inadmissibilidade
recursal,  improcedência,  prejudicialidade  ou  confronto  com  súmula  ou
jurisprudência dominante do Tribunal a que pertence o julgador, ou de Tribunais
Superiores. É o que ocorre, conforme demonstrado, na hipótese vertente, devendo-
se, pois, aplicar o mencionado dispositivo legal.

Por tudo o que foi exposto, com fundamento no art. 557, caput, do
Código  de  Processo  Civil,  REJEITO à  preliminar  levantada  e  NEGO
SEGUIMENTO ao Apelo, mantendo-se integralmente a sentença vergastada.

P.I. 

João Pessoa, 6 de agosto de 2014. 

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
        Desembargador Relator


