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APELAÇÃO  CÍVEL.  PROCESSUAL  CIVIL.
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  SENTENÇA  QUE
JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO COM BASE
NO  ART.  739,  INCISO  III,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  ALEGAÇÕES  DOS
EMBARGOS  QUE  SE  CONFUNDEM  COM  OS
ARGUMENTOS ANTERIORMENTE VEICULADOS
POR  MEIO  DE  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE.  APRESENTAÇÃO  DE  NOVOS
ELEMENTOS  DE  PROVA  INEXISTENTES  NO
MOMENTO  DO  JULGAMENTO  DA  EXCEÇÃO.
NECESSIDADE  DE  APRECIAÇÃO  E  DE
INSTRUÇÃO  DO  FEITO.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA  VERIFICADO.  NULIDADE  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO.

-  Não  se  adentrando  no  mérito  doutrinário  acerca  da
existência ou não da exceção de pré-executividade, é fato
inconteste entre ambas as posições que esse mecanismo de
defesa  possibilita ao executado trazer matérias prováveis
de plano, ou seja, em relação às quais não se necessite de
dilação probatória, a fim de que elas sejam conhecidas no
próprio curso da ação executiva,  de forma a possibilitar
uma célere apreciação de questões favoráveis ao executado
e que já se encontrem provadas.

-  Dentro  desse  cenário,  vislumbra-se  que  a  decisão
proferida  pelo  juiz  singular,  não  acolhendo  a  exceção
apresentada pela sociedade executada – frise-se, diante da
prova  documental  até  então  existente  –  afirmou
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peremptoriamente  que  o  excipiente  não  havia  trazido
prova  suficiente  às  alegações  defensivas  e,  portanto,  o
título executado afigurar-se-ia legítimo.

- Tal apreciação judicial, em regra, uma vez que transitada
em  julgado  a  decisão  por  meio  da  qual  emanada,  não
possui o condão de ser analisada novamente ainda que em
sede  de  embargos  à  execução.  Entretanto,  pela  própria
lógica da necessária produção imediata de prova inerente à
exceção de  pré-executividade, caso haja novos elementos
probatórios quando da oposição dos embargos à execução,
estes devem necessariamente ser levados em consideração
pelo  magistrado  condutor  do  processo,  sob  pena  de
prestação  indevida  da  tutela  jurisdicional,  em  absoluta
infringência ao devido processo legal.

- Na hipótese em tela, é inegável que a embargante veicula
as mesmas alegações ofertadas quando da apresentação da
exceção  de  pré-executividade.  Contudo,  é  igualmente
manifesta  a  formação  de  novas  provas,  ressalte-se,
inexistentes no momento da prolação da decisão que não
acolheu a  exceção,  o  que conduz à  necessária  instrução
probatória e apreciação dos novos elementos de prova pelo
juiz singular, sob pena de cerceamento de direito de defesa
e infringência patente ao devido processo legal, haja vista
que a matéria – que deveria ser analisada através de um
juízo pleno e exauriente de cognição inerente ao processo
de conhecimento – apenas será decidida por meio de uma
análise  limitada,  na  qual restou  assentada  a  não
comprovação das alegações defensivas.

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

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
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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
contraordem, por  causa  do  furto.  Ademais,  relatou  que  foi  formalizada  queixa-
crime  (Inquérito  Policial  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  (fls.  176/190),  pugnando  pelo
desprovimento do recurso.

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.

Primeiramente,  com  a  finalidade  de  prestar  a  melhor  tutela
jurisdicional ao caso em espeque, faz-se necessário um breve apanhado, realizando-
se  uma  análise  detalhada  em  torno  da  globalidade  das  situações  processuais
verificadas na demanda executiva ajuizada pela apelada Madeireira Ferreira em
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face da apelante F. Santos e Cia LTDA.

Conforme se infere dos encartes processuais, a Madeireira Ferreira
ajuizou uma “Ação de Execução Forçada por Quantia Certa” em face da sociedade
F. Santos e Cia LTDA, buscando executar a quantia veiculada por meio do Cheque
de nº 850508-0, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), emitido pela
demandada em 30 de agosto de 2012.

A peça exordial executória relata que a referida cártula foi entregue
como pagamento do negócio de compra e venda, através do qual a exequente teria
vendido  o  imóvel  situado  na  Rua  Tavares  Cavalcante,  nº  665,  Feira  Central,
Campina Grande.

Em contraposição aos argumentos iniciais, a sociedade demandada
apresentou Exceção de Pré-executividade, aduzindo, em resumo, a inexequibilidade
do título extrajudicial, porquanto se tratava de título furtado. 

Relatou ainda 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 todo o débito referente ao referido bem já havia sido quitado,
sem que fosse utilizado o cheque que estaria em poder da empresa embargada.
Diante  desse  cenário,  requereu:  a)  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;  b) no mérito, a declaração da extinção ação executória
face  à 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.  

Na oportunidade, decidindo a questão posta em discussão por meio
da exceção apresentada, o magistrado a quo não acolheu os argumentos defensivos,
fundamentando suas razões da seguinte forma:

“Não é de se olvidar que o título executivo é documento
indispensável para se propor a ação executiva, na forma
do art. 283 do CPC, e que a exceção de pré-executividade
não comporta dilação probatória,  limitando-se à prova
documental, e que, perlustrando o incidente apresentado
às  fls.  19/44  o  excipiente  não  se  desincumbiu  de  tal
exigência, não aportando nos autos, portanto, elementos
suficientemente  comprobatórios  para  se  firmar
entendimento diverso do julgador.

O  fato  do  excipiente  procurar  desvincilhar  o  título  de
alegada compra e venda não há de prosperar uma vez que
nesse tipo de relação cambiária há desvinculação dele ao
negócio firmado, uma vez não se tratar de título causal.
Assim, a alegação de que o cheque não foi utilizado na
alienação  de  imóvel  não  traz  qualquer  importância  ao
caso em virtude do princípio da autonomia das relações
cambiárias.
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Quanto à informação contida à fl. 39 de que no talão de
cheques havia uma única folha,  e que supostamente foi
furtada, estando ela já assinada e, o pior, com endosso, é
no mínimo estranha tal alegação, diante do grande valor
daquele título.

Embora alegue que a contra-ordem datou de 26 de julho
de  2012,  sua  preocupação  em  registrar  boletim  de
ocorrência só se deu em 24 de setembro de 2012 (fl. 38), o
que  também  é  de  se  estranhar,  pois,  em  um  talão  de
cheques constando apenas uma folha, dificilmente não se
aperceberia pela sua falta, ainda mais em se tratando de
título assinado e endossado.

Acrescente-se também que há contradição na informação
de  fls.  39/40,  pois,  em  um  momento  o  declarante  ali
ouvido afirma que quem assina os cheques da empresa
são  Maria  do  Socorro  e  Edileusa  Santos,  e  em  outro
momento que alguns cheques  são assinados em branco
pelo executado, mas endossados também?

Não é de se olvidar que o endosso tem como finalidade
fazer circular o título de crédito, apresentando-se como
uma forma mais  simples  que  a cessão de  crédito,  mas
tendo como objetivo o mesmo, qual seja, alterar a figura
do credor.

Não  por  menos  o  endosso  tem  ainda  como  finalidade
transferir os direitos emergentes do título.

Atente-se  ainda  para  o  fato  de  estarmos  diante  de  um
endosso próprio, e em branco.

O  endosso  num  cheque  passado  ao  portador  torna  o
endossante responsável.

O  excipiente  sequer  comprovou  nos  autos  que  foi
instaurado inquérito policial e, pelo decurso de tempo, a
própria ação penal, não restando suficiente para por fim
a  um  processo  executório  a  simples  lavratura  de  um
boletim de ocorrência policial (fl. 38).

Inobstante  tenha  juntado  documentos,  verifica-se  que
alguns deles não contribuem para o deslinde da presente
causa, inclusive alguns deles, por se tratarem de cópias, e
não  devidamente  autenticadas,  mostram-se  de  péssima
visualização.

Em não comportando dilação probatória, pois a exceção
de pré-executividade limita-se à prova documental.
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Destarte, em não ficando demonstrado qualquer vício que
inquinasse a presente execução ao seu fracasso, não é de
se  reconhecer  a  exceção  apresentada  pelo  executado,
reconhecendo como legítimo o título executado”. 
(fls. 53/55 do processo em apenso; grifo nosso).

Contra  a  decisão  acima  transcrita  foi  interposto  Agravo  de
Instrumento, ao qual foi negado provimento, mantendo-se os termos do  decisum
que não acolheu a exceção apresentada.

Posteriormente,  foram  apresentados  Embargos  à  Execução  (fls.
02/11),  no âmbito do qual  o  embargante trouxe à tona,  novamente,  os  mesmos
argumentos  e  alegações  veiculados  na  Exceção de  Pré-executividade,  juntando,
para tanto, a cópia integral do Inquérito Policial instaurado para apuração do fato
noticiado como criminoso, consistente no furto do cheque executado e fraude por
meio dele perpetrada (fls. 22/56). 

O magistrado de primeiro grau proferiu, de imediato, sentença assim
ementada:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE TÍTULO
INEXEQUÍVEL.  ALEGAÇÃO  JÁ  ANALISADA  E
JULGADA  EM  MOMENTO  ANTERIOR.
REDUNDÂNCIA.  MERO  PROPÓSITO
PROTELATÓRIO.  EMBARGOS  JULGADOS
IMPROCEDENTES.
Denota-se  dos  autos  que  a  matéria  manejada  nos
presentes embargos já fora analisada e julgada em seara
de  exceção  de  pré-executividade,  mostrando-se  a  peça
inicial  cópia  da  anteriormente  manejada,  inclusive
trazendo os mesmos documentos e até os mesmos erros lá
grafados. Portanto, outro não pode ser o posicionamento
judicial senão pela total improcedência dos embargos ora
manejados” (fls. 63).

Inconformada, a sociedade embargante interpôs o presente Recurso
Apelatório,  fazendo juntar  ainda  a  cópia integral da correspondente Ação Penal
instaurada (fls. 77/172).

A despeito de, num primeiro momento, ter  visualizado o aparente
acerto da sentença impugnada – proferindo, inclusive, decisão monocrática –, por
ocasião  da  interposição  do  agravo  interno,  vislumbrei  a  existência  de  novos
documentos  probatórios  das  alegações  da embargante,  inexistentes  quando  da
prolação  da  decisão  da  exceção,  razão  pela  qual  a  sentença  que  julgou
improcedentes os Embargos à Execução permeia-se de um verdadeiro cerceamento
do direito de defesa executiva, consoante abaixo explicitado. 

-  Da    M  atéria    t  ratada  em  âmbito  de  Exceção  de  Pré-  
executividade e de Embargos à Execução
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Pois  bem,  pela  leitura  atenta  do  fundamentado  decisório,  não  se
requer  maiores  esforços  de  interpretação  para  enquadrar  o  exercício  de  uma
cognição limitada acerca das alegações e elementos de prova produzidos e até então
existentes. 

Isso decorre da própria natureza da Exceção de Pré-executividade,
instituto  não  previsto  em  lei  processual,  porém,  admitido  por  construção
doutrinário-jurisprudencial, sendo  sua atual  existência  no  mundo  jurídico-
processual bastante questionada desde o advento da Lei nº 11.382/2006. Acerca do
tema, processualistas renomados digladiam sobre a permanência de utilidade e o
alicerce legislativo processual dessa espécie de mecanismo de defesa executiva. 

Defendendo  a  eliminação  do  instituto,  verificamos  autores  como
Luiz Rodrigues  Wambier,  Tereza  Arruda Alvim Wambier  e  José  Miguel  Garcia
Medina,  além do próprio Ministro do Supremo Tribunal  Federal  Luiz Fux, que
assim destacou:

“É  cediço  que  em  processo,  o  que  é  desnecessário  é
proibido. Conseqüentemente extraindo-se a razão de ser
do dispositivo, juntamente com a interpretação histórica a
que conduz a exposição de motivos, veda-se ao executado
a apresentação de peças informais nos autos da execução
para  provocação  acerca  desses  temas,  anteriormente
enquadráveis  na  denominada  exceção  de  pré-
executividade.  Interpretação  diversa  é  notoriamente
contra a mens legis. 
Destarte, muito embora a exposição de motivos apresente
uma justificação para a dispensa da garantia do juízo, a
realidade é  que  essa  exoneração de  segurança judicial
atende  ao  postulado  do  acesso  à  justiça,  não  só  em
relação aos que pretendiam se opor ao crédito exeqüendo
e  não  ostentavam  condições  para  caucionar,  como
também para aquelas hipóteses em que a fragilidade do
crédito  exeqüendo  tornava  injusto  que  o  devedor
comprometesse  o  seu  patrimônio  para  livrar-se  de  um
crédito evidentemente ilegítimo”.  (“O Novo Processo de
Execução – O Cumprimento  da  Sentença  e  a  Execução
Extrajudicial”, Forense, 1a. edição, 2008, p. 409). 

Em defesa da subsistência do instituto em destaque, verificamos a
presença de jurista como Araken de Assis, Humberto Theodoro Júnior e Eduardo
Arruda  Alvim,  os  quais  coadunam  o  pensamento  de  que  a  exceção  de  pré-
executividade  preserva  a  possibilidade  de  o  devedor  veicular  matérias,  não
compatíveis  com  a  estreiteza  da  defesa  prevista  para  os  embargos,  bem como
possibilita  a  atribuição  de  efeito  suspensivo  à  execução  sem  necessidade  de
penhora.

Pois  bem,  não  se  adentrando  no  mérito  doutrinário  acerca  da
existência ou não da exceção de pré-executividade, é fato inconteste entre ambas as
posições que esse mecanismo de defesa  possibilita ao executado trazer matérias
prováveis  de  plano,  ou  seja,  em  relação  às  quais  não  se  necessite  de  dilação
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probatória, a fim de que elas sejam conhecidas no próprio curso da ação executiva,
de forma a possibilitar uma célere apreciação de questões favoráveis ao executado e
que já se encontrem provadas.

Ora, dentro desse cenário, vislumbra-se que a decisão proferida pelo
juiz  singular,  não acolhendo a  exceção apresentada  pela  sociedade executada  –
frise-se,  diante  da  prova  documental  até  então  existente  –  afirmou
peremptoriamente que o excipiente não havia trazido prova suficiente às alegações
defensivas e, portanto, o título executado afigurar-se-ia legítimo.

Quando o magistrado diz que “a exceção de pré-executividade não
comporta dilação probatória, limitando-se à prova documental”, atestando que “o
excipiente  não  se  desincumbiu  de  tal  exigência,  não  aportando  nos  autos,
portanto, elementos suficientemente comprobatórios para se firmar entendimento
diverso do julgador”, está-se afirmando, mediante um juízo de cognição limitada –
natural  ao  mecanismo  utilizado  –  que,  diante  daquele  acervo  apresentado,  os
argumentos defensivos se afiguram insubsistentes.

Tal apreciação judicial, em regra, uma vez que transitada em julgado
a  decisão  por  meio  da  qual  emanada,  não  possui  o  condão  de  ser  analisada
novamente ainda que em sede de Embargos à Execução. Entretanto, pela própria
lógica  da  necessária  produção  imediata  de  prova  inerente  à  Exceção  de  Pré-
executividade, caso haja novos elementos probatórios quando da apresentação do
Embargos à Execução, estes devem necessariamente ser levados em consideração
pelo magistrado condutor do processo, sob pena de prestação indevida da tutela
jurisdicional, em absoluta infringência ao devido processo legal.

Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado:

“TRIBUTÁRIO -  APELAÇÃO  CÍVEL -  EMBARGOS À
EXECUÇÃO  FISCAL  -  DISCUSSÃO  ACERCA  DA
LEGITIMIDADE  DE  PARTE  -  PRECLUSÃO  DA
MATÉRIA - DECISÃO PROFERIDA EM EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE  QUE  RECONHECEU  A
LEGITIMIDADE  -  AUSÊNCIA  DE  PRODUÇÃO  DE
NOVAS  PROVAS  CAPAZES  DE  ALTERAR  AQUELA
DECISÃO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 471 E 473
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ANULAÇÃO DA
SENTENÇA.  PRESCRIÇÃO  LEVANTADA  NOS
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  -  AUSÊNCIA  DE
INSURGÊNCIA NESTE APELO - EXAME DE OFÍCIO -
POSSIBILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -
CONFIGURAÇÃO QUANTO AO EXERCÍCIO DE 2001 -
CRÉDITO  CONSTITUÍDO  EM  02.01.2001  -  AÇÃO
AJUIZADA  TEMPESTIVAMENTE  EM  14.12.2005  -
DECURSO  DE  MAIS  DE  5  ANOS  E  200  DIAS  DA
CONSTITUIÇÃO  DO  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO  SEM
CITAÇÃO DO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO ART. 1º
DA LEI  6830/80 -  100 DIAS A MAIS QUE O PRAZO
PRESCRICIONAL PELA CONJUGAÇÃO DOS §§ 2º E 3º
DO ARTIGO 219 DO CPC - OUTROS 100 DIAS PARA
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SUPRIR  EVENTUAL  FALHA  DO  SERVIÇO
JUDICIÁRIO  -  INTELIGÊNCIA  DA  EXPRESSÃO
"CULPA EXCLUSIVA" DA PARTE FINAL DO § 2º DO
ARTIGO  219  DO  CPC  -  AUSÊNCIA  DE  CULPA
EXCLUSIVA  DO  SERVIÇO  JUDICIÁRIO  PELA  NÃO
EFETIVAÇÃO  TEMPESTIVA  DA  CITAÇÃO  -
APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  106  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONJUNTO COM OS §§
2º E 3º  DO ART. 219 DO CPC - PRECEDENTES DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  -  RESP  1.120.
295/SP E  REsp  1.228.043  (AMBOS SOB O RITO  DO
ARTIGO 543-C DO CPC) E RESP 1.251532 E 1.102.431
-  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  PARCIALMENTE
ACOLHIDOS  -  REDUÇÃO  DA VERBA HONORÁRIA.
SENTENÇA  ANULADA  E  PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA  DE  OFÍCIO.  RECURSO
PREJUDICADO. A legitimidade passiva da ora apelante
já foi decidida em sede de exceção de pré-executividade,
não  tendo  sido  interposto  recurso  em  face  daquela
decisão. Desse modo, a oposição de embargos à execução
para discutir novamente a matéria somente seria cabível
no caso de produção de nova prova, o que não foi feito.
Assim,  por  ser  vedado  à  parte  levantar  questão  já
discutida  (artigo  473  do  CPC)  e  ao  juiz  analisá-la
novamente  (artigo  4471  do  CPC),  é  de  se  anular  a
sentença.  Todavia,  a  parte  alegou,  ainda  que
sucintamente,  a  ocorrência  de prescrição,  e  a  Fazenda
Pública dela se defendeu. Assim, por se tratar de matéria
de ordem pública, cabível o exame neste momento, ainda
que não tenha sido analisada pelo magistrado de primeiro
grau nem levantada nas razões de recurso (artigo 219, §
5º do CPC). Não tendo sido efetivada a citação no prazo
de 5 anos e 200 dias a contar da constituição definitiva do
crédito  tributário,  necessário  o  reconhecimento  da
ocorrência de prescrição com relação ao exercício fiscal
de 2001. A soma do prazo de 10 dias do § 2º e 90 do § 3º
do artigo 219 do CPC resulta em 100 dias a mais para
que  a  citação  seja  efetivada  e  sede  ser  dobrada,
resultando em 200 dias além do prazo de 5 anos do artigo
174, 'caput', do CTN para suprir eventual falha do serviço
judiciário.  Em razão do reconhecimento  da  prescrição,
em que  pese  a manutenção da condenação integral  da
embargante ao pagamento dos ônus de sucumbência, deve
a verba honorária ser reduzida.
(TJ-PR  -  AC:  7935306  PR  0793530-6,  Relator:  Silvio
Dias, Data de Julgamento: 26/07/2011, 2ª Câmara Cível,
Data de Publicação: DJ: 686). (grifo nosso).

Como  é  cediço,  os  embargos  à  execução  configuram  o  meio
legalmente previsto e legítimo para a apresentação de matéria executória defensiva,
afigurando-se possível, inclusive, a veiculação de matéria alegável como defesa em
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processo de conhecimento, consoante previsto no art. 745, inciso V, do Código de
Processo  Civil.  Deve-se,  nestas hipóteses,  obedecer,  guardando  a  devida
compatibilidade  com  a  própria  espécie  de  demanda, à  necessária  instrução
processual  regulada pelo procedimento comum ordinário previsto no Código de
Processo Civil. 

Acerca da natureza instrutória e do respectivo trâmite procedimental,
não  há  maiores  questionamentos  na  jurisprudência  pátria,  em  decorrência  da
expressa  previsão  legal  da  suscitação  de  matéria  que  seria  lícito deduzir  em
processo de conhecimento, conforme se infere do seguinte aresto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇAO. DEFESA
DO  EXECUTADO.  EMBARGOS  À  EXECUÇAO  (OU
EMBARGOS  DO  DEVEDOR).  OPOSIÇÕES  DE
MÉRITO.  AMPLITUDE  DOS  LIMITES  HORIZONTAIS
DE COGNIÇAO. CPC, ART. 745, INC. V.
1.  O  art.  745  do  CPC,  ao  disciplinar  os  embargos  à
execução  que,  na  atual  sistemática  do  CPC,
correspondem  à  espécie  de  oposição  disponível  contra
execução fundada em título extrajudicial, autoriza, em seu
inc. V, que o executado, por meio dessa oposição, alegue
qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa
em processo de conhecimento. Essa hipótese autorizadora
da oposição de embargos à execução fundada em título
extrajudicial  é  enquadrada  pela  doutrina  entre  as
oposições  de  mérito,  que,  nas  palavras  de  Cândido
Rangel  Dinamarco,  são  aquelas  nas  quais  o  executado
alega que inexiste o crédito afirmado pelo exeqüente, ou
que  o  valor  não  é  o  afirmado  (Instituições  de  Direito
Processual Civil, vol. IV, 2009, p. 778, nº 1.758), e por
meio das quais o opoente está pedindo, sim, a extinção do
processo  executivo,  mas  também  o  reconhecimento  de
uma situação exterior a este (ob. cit., p. 777, nº 1.757).
2. A partir desses elementos conceituais, pode-se entender
o esclarecimento doutrinário relativo ao art. 745, inc. V,
do  CPC,  de  que,  por  força  desse  dispositivo,  nos
embargos de mérito, (...) o embargante poderá (a) negar o
fato  constitutivo  da  obrigação;  b)  negar  a  eficácia
jurídica do fato constitutivo; c) alegar um fato impeditivo;
d)  invocar  qualquer  fato  extintivo  ou  modificativo  da
obrigação etc., a significar que, em suma, os embargos de
mérito à execução por título extrajudicial podem veicular
todas  as  defesas  substanciais  diretas  e  indiretas
pertinentes,  sem  qualquer  limitação  decorrente  de  se
tratar  de  embargos  e  não  contestação,  o  que  conduz
Cândido Rangel Dinamarco a concluir ser rigorosamente
correta a afirmação de que os embargos de mérito podem
ter  toda  a  amplitude  que  teria  a  contestação  em  um
processo  ou  fase  de  conhecimento  (ob.  cit.,  p.  816,  nº
1.778  grifei).
3. Na mesma linha, o Min. Luiz Fux, ao discorrer sobre o
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fundamento dos  embargos à execução extrajudicial,  em
sede  doutrinária,  também  enfatiza  que  as  objeções  ou
defesas  diretas  contra  a  obrigação  na  sua  essência
representam  matérias  passíveis  de  alegação  nos
embargos. (O Novo Processo de Execução, 2008, p. 431,
nº 2.8).
4. Por isso Theotônio Negrão e outros, ao pesquisarem a
interpretação  jurisprudencial  do  art.  745,  V,  do  CPC,
encontram  que,  nos  embargos  à  execução  por  título
extrajudicial,  a  defesa  é  ampla (RT 471/144,  479/  119,
480/114,  480/136,  485/105,  RF254,  295,  JTA  35/171).
(CPC e legislação processual em vigor, 2012, p. 902, nº
21).
5.  Nesse  sentido,  o TJ-RS já asseverou que  o art.  745,
inciso  V,  do  CPC  dispõe  sobre  a  possibilidade  de
alegação, em sede de embargos à execução, de qualquer
matéria  que  seria  lícito  [ao  executado]  deduzir  como
defesa  em  processo  de  conhecimento,  razão  por  que,
segundo  outro  precedente  daquele  mesmo  Tribunal,  o
devedor pode alegar em embargos a execução 'qualquer
matéria  que  lhe  seria  lícito  deduzir  como  defesa  em
processo  de  conhecimento',  haja  vista  os  embargos
consistirem em meio de defesa do executado, através dos
quais pode ser alegada qualquer matéria dedutível como
defesa  em  processo  de  conhecimento  (art.  745,  V  do
CPC). Precedentes do TJ-RS.
6. O art. 745, V, do CPC autoriza o executado a deduzir
verdadeira  oposição  de  mérito,  para  negar  o  fato
constitutivo  da  obrigação,  alegando  inexistência  do
crédito exequendo. Assim, é possível conhecer, em sede de
embargos  à  execução,  de  questão  relativa  à  própria
existência do crédito exequendo.
(...)
(TJ-PI  -  AC:  200900010013125  PI  ,  Relator:  Des.
Francisco  Antônio  Paes  Landim  Filho,  Data  de
Julgamento:  18/04/2012,  3a.  Câmara  Especializada
Cível)

Assim, uma vez averiguada a diversidade de cognição realizada por
ocasião da Exceção de Pré-executividade e dos Embargos à Execução veiculando
matéria que licitamente alegável como defesa em processo de conhecimento, ainda
que o executado apresente as mesmas alegações num e noutro instrumento utilizado
para contrapor o argumento creditício do exequente, dever-se-á observar se houve a
apresentação de novos elementos probatórios que indiquem a mínima necessidade
de instrução do feito com a consequente apreciação das alegações das partes.

- Do   C  erceamento de Defesa: da Existência de   Novas   Provas  

Na hipótese em tela, é inegável que a embargante veicula as mesmas
alegações  ofertadas  quando  da  apresentação  da  exceção  de  pré-executividade.
Contudo,  é  igualmente  manifesta  a  formação  de  novas  provas,  ressalte-se,
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inexistentes no momento da prolação da decisão que não acolheu a exceção, o que
conduz  à  necessária  instrução  probatória  e  apreciação  dos  novos  elementos  de
prova  pelo  juiz  singular,  sob  pena  de  cerceamento  de  direito  de  defesa  e
infringência  patente  ao  devido  processo  legal,  haja  vista  que  a  matéria  –  que
deveria ser analisada através de um juízo pleno e  exauriente  de cognição inerente
ao  processo  de  conhecimento – apenas  será  decidida  por  meio de  uma análise
limitada, na qual restou assentada a não comprovação das alegações defensivas.

Ora,  no momento da resolução da exceção, cuja decisão remonta à
data de 22/02/2013, o juiz singular consignou expressamente que  “o excipiente
sequer comprovou nos autos que foi instaurado inquérito policial e, pelo decurso
de  tempo,  a  própria  ação  penal,  não  restando  suficiente  para  por  fim  a  um
processo executório a simples lavratura de um boletim de ocorrência policial”.
Assim, apenas havia a lavratura de um Boletim de Ocorrência Policial.

Ocorre  que,  posteriormente,  foi  concluído  o  Inquérito  Policial
instaurado  a  partir  do  Boletim  de  Ocorrência  referido,  sendo  o  relatório  da
autoridade policial  (apontando indícios de crime de furto do cheque exequendo)
datado de 20/03/2013, um mês após o proferimento da decisão da exceção. Além
do mais,  conforme comprovado por  ocasião da Apelação,  já  houve a  oferta  de
denúncia por parte do órgão ministerial (fls. 78/80), o que corrobora a existência
de, ao menos, fortes indícios da materialidade e da autoria do crime de furto de que
foi vítima a embargante e cujo conteúdo é a matéria de sua defesa executiva.

Dentro  desse  mesmo contexto,  a  jurisprudência  pátria  remonta  à
necessidade de garantir-se a oportunização das partes quanto à produção de prova
em respeito ao princípio da busca da verdade real, sob pena de cerceamento de
defesa.  Declarando  a  nulidade  de  sentença  em  embargos  à  execução  ante  a
necessidade de dilação probatória, confira-se o seguinte aresto:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
NULIDADE.  FUNDAMENTAÇÃO  DA  SENTENÇA
DISSOCIADA  DOS  FATOS.  NECESSIDADE  DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA.  É nula a sentença assentada
em fundamentação dissociada das alegações das partes
litigantes. As partes devem ter oportunidade de produzir
as  provas  necessárias  ao  deslinde  da  controvérsia,  sob
pena  de  ocorrência  de  cerceamento  de  defesa  e  em
respeito ao princípio da busca da verdade real”.
(TJ-MG  105180509023870011  MG  1.0518.05.090238-
7/001(1), Relator: IRMAR FERREIRA CAMPOS, Data de
Julgamento:  21/02/2008,  Data  de  Publicação:
11/03/2008).

Assim,  uma  vez  verificada  a  presença  de  novos  elementos
probatórios fundantes das alegações apresentadas pela sociedade embargante, ainda
que já tenham sido os mesmos argumentos analisados em sede de exceção de pré-
executividade,  na  qual  se  afirmou a  inexistência  de  prova  suficiente  da  defesa
apresentada,  infringe  o  devido  processo  legal a  sentença  que  extingue  o  feito,
considerando os embargos à execução manifestamente protelatórios e afirmando
que  a  questão  posta  em  discussão  já  foi  devidamente  julgada  por  ocasião  da
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exceção.

Isto posto, deve-se acolher a preliminar de cerceamento do direito de
defesa,  ante  a  inexistência  de  instrução  processual  e,  principalmente,  a
desconsideração dos novos elementos de prova trazidos aos autos, anulando-se, por
conseguinte, a sentença vergastada e remetendo-se o feito à primeira instância, a
fim de que dê o regular processamento e julgamento.

Por tudo o que foi exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação para
acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa,
remetendo-se o feito ao juízo de origem a fim de que lhe proporcione o regular
processamento e julgamento.

É COMO VOTO.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o
Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para substituir a Exma
Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda  Ferreira)  e  o  Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos. 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, 10
de fevereiro de 2015.

                     Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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