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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

Agravo  de  Instrumento  nº 0001845-54.2015.815.0000 –  12ª  Vara   da
Comarca da Capital.
Relator: Des. José Aurélio da Cruz.
Agravante: Francisco Lúcio Medeiros do Vale.
Advogado: Taua Dominiciano Moura Dantas Gomes.
Agravado: Banco BMG S/A.
Advogado: Sérvio Túlio de Barcelos.

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL  –  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  TÍTULO  EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL  –  EXECUÇÃO  -
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DO  FIADOR  -
PRELIMINAR  REJEITADA  -  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE  -  ALEGAÇÃO DE  EXCESSO DE
EXECUÇÃO  -  DILAÇÃO  PROBATÓRIA  –
NECESSIDADE – MATÉRIA A SER DEDUZIDA EM
SEDE DE EMBARGOS DO DEVEDOR - RECURSO
EM  MANIFESTO  CONFRONTO  COM
JURISPRUDÊNCIA  PACIFICADA  NO  AMBITO  DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.  REJEIÇÃO.  NÃO
CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  –  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
AGRAVO.

 Deve ser reconhecida a legitimidade passiva da
parte que, claramente, possui vínculo jurídico material,
tendo  em  vista  que  serviu  como  interveniente  e
principal  garantidor  no  contrato  de  prestação  de
prestação de serviços firmado com a agravada. 

 A  via  da  exceção  de  pré-executividade  é
admitida nas situações em que não se faz necessária
a dilação probatória ou em que as questões possam
ser  conhecidas  de  ofício  pelo  Magistrado,  como  as
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condições  da ação,  os pressupostos  processuais,  a
decadência,  a  prescrição,  entre  outras.  Precedentes
do STJ. 

 É  pacífico  na  jurisprudência  do  STJ,  o
entendimento  de  cabimento  de  honorários
advocatícios  em  exceção  de  pré-executividade,
somente quando acolhido o incidente com a extinção
do processo executivo . 

VISTOS, 

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição
de  efeito  suspensivo  interposto  por  FRANCISCO  LUCIO  MEDEIROS  DO
VALE, em face da decisão do MM. Juízo da 12ª Vara da Comarca da Capital
que,  nos  autos  da  Ação  de  Execução  nº  0040064-21.2013.815.2001,
judicializada pelo agravado, rejeitou exceção de pré-executividade interposta
pelo recorrente por entender que o mesmo é parte legítima para figurar no
pólo  passivo  da  aludida  execução,  além  do  que  o  alegado  excesso  de
execução depende de dilação probatória, o qual só poderá ser apreciado em
sede de embargos do devedor.

O agravante impugna a decisão proferida pelo MM Juízo a quo
(fls. 08/09),nos autos principais, sob o argumento de que não é parte legítima
para figurar no pólo passivo da execução, vez que o contrato fora firmado
entre  a  empresa  IF  Empréstimos  e  a  instituição  financeira  agravada.
Argumentou,  ainda,  que  o  valor  da  dívida  é  superior  ao  que  realmente  é
devido, estando, portanto, sendo executado em excesso.

Em sendo assim, requereu a concessão de efeito suspensivo a
fim de suspender a decisão recorrida até pronunciamento final do agravo.

No  mérito,  pugna  por  sua  exclusão  da  lide  originária,  ou,
alternativamente,  pela  minoração do  quantum exequendo,  bem assim seja
afastada sua condenação em verba honorária sucumbencial.

O processo  veio  instruído  com os  documentos  essenciais  e
outros que o agravante entendeu pertinentes.

É o relatório.

I - FUNDAMENTAÇÃO

Vislumbro que o presente caso comporta análise monocrática,
consoante autoriza o art. 557, caput, do CPC, porquanto a decisão de 1º grau
fora prolatada em consonância ao entendimento jurisprudencial pacificado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme veremos. 

I.1 - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
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Sustenta o agravante que o negócio objeto da execução fora
firmada  pela  empresa  IF  EMPRÉSTIMOS  e  o  BANCO  BMG  S/A,  ora
agravado. De sorte que, não é parte legítima para figurar no pólo passivo da
demanda principal.

Sem razão o recorrente.

Com efeito, de uma análise dos autos, vejo que o agravante se
obrigou, por meio de contrato de prestação de serviços (fls. 28/30), ser fiador
e principal pagador, responsável, solidária e incondicionalmente com a
CONTRATADA, pelo cumprimento integral das obrigações decorrentes
do aludido contrato.

Nesse sentido:

LOCAÇÃO  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO  EXTRAJUDICIAL
RESPONSABILIDADE  DA  FIADORA  PELAS  OBRIGAÇÕES
ASSUMIDAS  EM  CONTRATO  LEGITIMIDADE  PASSIVA
CONFIGURADA  COBRANÇA  INDEVIDA,  MAS  DE  BOA-FÉ
NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 940 DO CÓD. CIVIL. A fiadora é
parte  legítima  para  figurar  no  polo  passivo  da  ação  de
execução  do  contrato  de  locação  não  cumprido  pelo
locatário.  Renúncia  ao  benefício  de  ordem.
Responsabilidade solidária. Ausência  de elementos  para  a
aplicação  da  sanção  prevista  no  art.  940  do  Cód.  Civil.
RECURSO DESPROVIDO; preliminar afastada. (TJ-SP - APL:
00033003820108260157  SP  0003300-38.2010.8.26.0157,
Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 19/06/2013,
26ª  Câmara  de  Direito  Privado,  Data  de  Publicação:
20/06/2013).

Assim, deve ser reconhecida a legitimidade passiva da parte
que, claramente, possui vínculo jurídico material, tendo em vista que serviu
como  interveniente  e  principal  garantidor  no  contrato  de  prestação  de
prestação de serviços firmado com a agravada. 

I.2 - MÉRITO.

In  casu,  a  pretensão recursal  objetiva a  reforma da decisão
recorrida que rejeitou exceção de pré-executividade interposta pelo recorrente
por entender que o mesmo é parte legítima para figurar no pólo passivo da
aludida execução, além do que o alegado excesso de execução depende de
dilação probatória, o qual só poderá ser apreciado em sede de embargos do
devedor.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a exceção de
pré-executividade  é  cabível  quando  atendidos  simultaneamente  dois
requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: a) que a matéria
invocada seja  suscetível  de  conhecimento  de ofício  pelo  juiz;  e,  b)  que a
decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 
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No caso dos autos, contudo, sustentou o agravante que o valor
executado  é  superior  ao  que  realmente  é  devido,  constituindo,  assim,  um
excesso de execução. 

Isso  porque,  o  contrato  firmado  com a  agravada  previu  um
“bônus” antecipado vertido em favor da agravante no valor de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais) na assinatura do contrato.

Para tanto, deveriam o agravante e a co-executada atingirem a
quantia de R$ 12 milhões de reais em produção no prazo de 12 (doze) meses
e,  como  não  cumpriram as  metas,  houve  o  distrato  do  negócio  antes  de
implementado  o  aludido  período,  dando  azo  a  uma  multa  contratual
equivalente  ao  dobro  do  valor  do  “bonus”  antecipado,  além  de  demais
encargos.

Ocorre que, como cumpriram o equivalente a 25% das metas
do contrato, tal percentual deve ser deduzido do valor cobrado no processo
executivo principal.

Nesse passo, percebe-se que as insurgências do agravado no
tocante ao alegado excesso de execução está a depender, inarredavelmente,
do aprofundamento do exame das provas,  que não pode ser efetivada na
estrita  via excepcional  eleita pelo agravado,  cuidando-se de matéria que a
toda evidência deve constituir objeto de embargos do devedor.

Nesse sentido, cito jurisprudência do STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  ICMS.
EXCEÇÃO  DE PRÉ EXECUTIVIDADE.  RECONHECIMENTO
DE  DECADÊNCIA.  NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO
PROBATÓRIA  AFIRMADA  PELO  TRIBUNAL  ESTADUAL.
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA
DATA  DO  ENCERRAMENTO  DO  PROCESSO
ADMINISTRATIVO.  SÚMULA  7/STJ.  SÚMULA  83/STJ.
DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL  NÃO  DEMONSTRADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção
desta Corte, em sede de Recurso Especial representativo
de  controvérsia,  decidiu  que  a  via  da  exceção  de  pré-
executividade é admitida nas situações em que não se faz
necessária  a  dilação  probatória  ou  em que  as  questões
possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, como as
condições  da  ação,  os  pressupostos  processuais,  a
decadência, a prescrição, entre outras (REsp. 1.104.900/ES,
Rel.  Min.  DENISE  ARRUDA,  DJe  01.04.2009).  [...].  (STJ  -
AgRg no AREsp: 26111 RJ 2011/0163813-6, Relator: Ministro
NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  Data  de  Julgamento:
18/06/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
07/08/2013)

TRIBUTÁRIO.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.POSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE
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VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.REDIRECIONAMENTO DA
EXECUÇÃO  FISCAL.  TRIBUTO  NÃO  PAGO
PELASOCIEDADE.  RESPONSABILIDADE  SUBJETIVA  DO
SÓCIO. ART. 135 DO CTN.1.  Nos termos da jurisprudência
pacífica  desta  Corte,  é  cabível  exceção  de  pré-
executividade  em  execução  fiscal  para  arguir  a
ilegitimidade  passiva  ad  causam,  desde  que  não  seja
necessária  a  dilação  probatória.2.  A  Primeira  Seção,  no
julgamento do REsp 1.101.728/SP,  Rel.  Ministro  Teori  Albino
Zavascki, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou
entendimento segundo o qual "a simples falta de pagamento do
tributo não configura, por si só, nem em tese,circunstância que
acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio,prevista no art.
135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com
excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto  da  empresa".Agravo  regimental  improvido.  (STJ    ,
Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:
14/02/2012, T2 - SEGUNDA TURMA) (grifei).

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.
NECESSIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1."A  exceção  de  pré-executividade  pressupõe  os
seguintes  requisitos:  (a)  a  matéria  invocada  deve  ser
suscetível  de  conhecimento  de  ofício  pelo  juiz;  e  (b)  é
necessário  que  a  decisão  possa  ser  tomada  sem
necessidade de dilação probatória.

Verificando-se  que  as  questões  postas  pela  parte  são
controvertidas  e  necessitam  de  prova  para  perfeita
elucidação, deve ser suscitada em sede de embargos de
devedor."(AgRg no Ag 1176665/RS, Rel. Min. João Otávio de
Noronha,  Quarta  Turma,  unânime,  DJe  19/05/2011)  2.
Embargos  de  declaração  recebidos  como agravo regimental
não  provido.(EDcl  no  Ag  1067944/RS,  Rel.  Ministra  MARIA
ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
02/08/2011, DJe 12/08/2011) (grifei) 

PROCESSO  CIVIL.  EXECUÇÃO.  TÍTULO  EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.  CONTRATO  DE  SEGURO  CONTRA
ACIDENTES PESSOAIS.  GLAUCOMA.  EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  DIREITO  CIVIL.  PRESCRIÇÃO.
COBRANÇA  DE  SEGURO.I  -"  A  exceção  de  pré-
executividade é espécie excepcional de defesa específica
do  processo  de  execução,  admitida,  conforme
entendimento da Corte, nas hipóteses em que a nulidade
do título possa ser verificada de plano, bem como quanto
às  questões  de  ordem  pública,  pertinentes  aos
pressupostos processuais e às condições da ação, desde
que desnecessária a dilação probatória "(REsp 915.503/PR,
Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA,
DJ 26/11/2007).II - O prazo prescricional ânuo para cobrança
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de seguro se inicia na data em que o segurado tem ciência da
sua  incapacidade  definitiva,  suspende-se  na  data  em  que
apresentado o requerimento administrativo e volta a fluir no dia
em que ele é intimado da recusa da seguradora em conceder a
indenização contratada. Nesse sentido as Súmulas 101 e 278
deste STJ.III - Recurso especial improvido.(REsp 1063211/MG,
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
19/10/2010, DJe 11/11/2010) (grifei) 

Ao  que  se  tem  dos  autos,  é  a  necessidade  de  dilação
probatória para analisar a matéria suscitada pela parte executada em sede de
exceção  de  pré-executividade,  qual  seja,  a  excessividade  da  cobrança,
tornando-se forçoso reconhecer o não cabimento da utilização da via eleita,
posto que o Superior  Tribunal  de Justiça possui  jurisprudência  pacífica no
sentido  da  inadmissibilidade  da  exceção  de  pré-executividade  quando  o
exame da matéria demandar dilação probatória. 

I.2.1  -  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE  REJEITADA.
NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

No  tocante  a  condenação  do  recorrente  no  pagamento  da
verba honorária pelo juízo a quo, vejo assistir-lhe razão.

Com efeito, o Superior Tribunal  de Justiça tem entendimento
firmado no sentido de que a exceção de pré-executividade, quando rejeitada,
não  dá  causa  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios,  pois  caracteriza
mero incidente processual. Nesse sentido: 

PROCESSUAL  CIVIL.  INCIDENTE  PROCESSUAL.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  NÃO  CABIMENTO  DE
CONDENAÇÃO AUTÔNOMA. ART. 20, § 1º, DO CPC. 1. Em
regra, aquele que der causa à instauração da demanda ou do
incidente  processual  deve  arcar  com  despesas  dela
decorrentes, segundo o princípio da causalidade. 2. A Corte de
origem delineou bem a situação fática, justificando a fixação,
pelo  juízo  de  primeiro  grau,  de  honorários  advocatícios  em
favor do patrono da recorrida, pelo incidente processual no qual
a  ora  recorrente,  reconhecidamente,  ofereceu  resistência  à
inclusão  dos  expurgos  inflacionários  devidos.  3.  A  recente
jurisprudência desta Corte entende que a melhor exegese
do § 1º do artigo 20 do CPC não permite, por ausência de
previsão  nele  contida,  a  incidência  de  honorários
advocatícios em incidente processual  ou recurso.  4.  Nos
termos do referido dispositivo legal, nos incidentes processuais
somente são devidas despesas, e não honorários, exceto se o
incidente for  acolhido para gerar a extinção do processo em
relação à requerente, circunstância que reclama a prolação de
sentença, subsumindo-se o fato processual ao caput do artigo
20  do  CPC,  tal  com  se  verifica  com  a  exceção  de  pré-
executividade,  que  não  é  o  caso  dos  autos.  5.  Na  espécie,
ainda  que  se  verifique  situação  peculiar  sinalizada  pelas
instâncias  ordinárias,  pois,  apesar  de  não  se  tratar  de ação
autônoma, inaugurou-se verdadeira lide entre as partes, já que
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o incidente processual instaurado contra a instituição financeira
ensejou,  após resistência e vários recursos, sua condenação
ao  pagamento  de  diferenças  de  expurgos  inflacionários
relativos aos valores que permaneceram depositados nos autos
durante o trâmite processual. Aplica-se, assim, a jurisprudência
predominante  desta  Corte,  tendo  em  vista  que  o  recurso
especial ancorou-se na negativa de vigência do art. 20, § 1º, do
CPC. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AgRg no
AREsp:  255343  SP  2012/0237247-6,  Relator:  Ministro
HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/10/2014, T2 -
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2014)

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE  REJEITADA.  NÃO
CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  1.  Não é
cabível a condenação em honorários advocatícios quando
rejeitada  exceção  de  pré-executividade (EREsp  nº
1.048.043/SP,  Dje29/6/2009).  2.  Agravo  regimental  não
provido.  (STJ -  AgRg no REsp:  873061 RJ 2006/0177417-1,
Relator:  Ministro  RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,  Data  de
Julgamento:  21/02/2013,  T3  -  TERCEIRA  TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 27/02/2013)”. [grifos acrescidos].

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO,
com  fulcro  no  art.  557,  §1º-A,  do  CPC,  tão  somente  para  afastar  a
condenação do recorrente em verba honorária sucumbencial.

P.I.

João Pessoa, 10 de abril de 2015.

Desembargador José Aurélio da Cruz
                            Relator
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