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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DA DESª MARIA DAS  NEVES  DO EGITO  DE  A. D. FERREIRA 

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0083348-16.2012.815.2001
ORIGEM: 15ª Vara Cível da Comarca da Capital/PB
RELATOR: Juiz Aluízio Bezerra Filho, convocado para substituir a Desª Maria das Neves 
do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Romero Ribeiro
ADVOGADO: Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva
APELADO: Betunel Ind. e Com. Ltda
ADVOGADA: Maria Aparecida K. Caetano Vianna

PRELIMINAR.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA. JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE.  AUSÊNCIA  DE  NECESSIDADE  DE
PRODUÇÃO DE PROVAS EM AUDIÊNCIA. REJEIÇÃO.

1.  Não havendo necessidade de produção de provas em audiência,  já que a
discussão  demanda  apenas  acervo  documental,  é  cabível  o  julgamento
antecipado da lide.

2. Preliminar rejeitada.

APELAÇÃO CÍVEL. 1) EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DE
DECISÃO  QUE  REALIZOU  A  DESCONSIDERAÇÃO  DA
PERSONALIDADE  JURÍDICA.  MEIO  INIDÔNEO,  UMA VEZ  QUE  SE
OPEROU  A  PRECLUSÃO.  2)  PARCELAMENTO  DE  DÍVIDA,  NOS
TERMOS DO ART.  745-A DO CPC/73.  TEMÁTICA IRRELEVANTE,  JÁ
QUE O DEVEDOR OPTOU POR NÃO REALIZAR O FRACIONAMENTO
DO ADIMPLEMENTO. 3) RECURSO DESPROVIDO.

1. Não  cabe,  em  sede  de  embargos  à  execução,  sob  pena  de  violação  à
preclusão e à coisa julgada, rediscutir a decisão que operou a desconsideração
da personalidade  jurídica,  atribuindo a qualidade  de  executado ao  sócio  da
empresa.

2.  Se executado optou por  não fazer  o  fracionamento  do  adimplemento  do
débito, nos termos do art. 745-A do CPC/73, é irrelevante debruçar-se sobre
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essa temática.

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça da Paraíba, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento à
apelação.

ROMERO RIBEIRO interpôs apelação cível contra BETUNEL INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA, buscando a reforma da sentença (f. 29/32) proferida pelo Juízo de Direito
da  15ª  Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital,  que  rejeitou  os  embargos  à  execução  por  si
apresentados, o que fez por meio de sentença assim ementada:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. I. Efeito procrastinatório. Inobservância do teor
do art. 745 do CPC. Rediscussão de matéria amplamente analisada em primeiro e
segundo graus. Rejeição.

Nos casos em que o embargante não observa o teor do art. 745 do CPC, e renova a
discussão de matéria amplamente analisada em primeiro e segundo graus,  é  de se
rejeitar os embargos face à ausência de possibilidade jurídica do pedido. 

Em sede apelatória, de início, o recorrente sustentou o pleno cabimento dos
embargos à execução por si apresentados, fulcrando sua postulação no art.  745, inciso V, do
antigo Código de Processo Civil, que autoriza o executado a veicular, na referida demanda,
“qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”.

Posteriormente,  defendeu  a  nulidade  da  sentença,  em razão  do  julgamento
antecipado da lide, não lhe tendo sido oferecida a oportunidade da produção de provas.

Propugnou, ainda, que a sentença se equivocou ao versar sobre eventual direito
ao  parcelamento  da  dívida,  nos  termos  do  art.  745-A do  antigo  CPC,  porquanto  é  direito
potestativo do devedor e não houve reconhecimento da dívida.

Por fim, argumentou que a desconsideração da personalidade jurídica, donde
surgiu a sua qualidade de executado, não observou os requisitos legais, previstos no art. 50 do
Código Civil.

Contrarrazões às f. 55/58.
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Parecer ministerial sem manifestação meritória (f. 69/72).

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
                                       Relator

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Cumpre-me rebater a preliminar suscitada.

Sabe-se  que  o  Juiz  detém  prerrogativa  para  indeferir  pedido  de  dilação
probatória que tenha por objetivo precípuo causar uma desordem processual. Tal atuação, em
momento nenhum, caracteriza cerceamento do direito de defesa, mas, de modo contrário, é legal,
em homenagem ao princípio da celeridade processual, que hoje tem status constitucional (inciso
LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal).

O Magistrado sentenciante observou, de forma fidedigna, o inciso I do art. 330
do antigo Código de Processo Civil, o qual autorizava o julgamento antecipado da lide, quando
não  houvesse  necessidade  de  produção  de  prova  em  audiência,  como  é  o  caso  dos  autos.
Vejamos:

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: (Redação dada
pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de
fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência; (Redação dada pela
Lei nº 5.925, de 1º.10.1973). (destaquei).

Eis entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO POPULAR.  JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE.  POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES.  ATO  LESIVO.
RESSARCIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Consoante jurisprudência desta Corte,
não há cerceamento do direito de defesa quando o juiz tem o poder-dever de
julgar a  lide  antecipadamente,  dispensando  a  realização  de  audiência  para  a
produção  de  provas  ao  constatar  que  o  acervo  documental  é  suficiente  para
nortear e instruir seu entendimento.  2. A análise das condições que envolvem a
prática ou não de ato lesivo, e o consequente dever de ressarcir os cofres públicos,
como estabelecido no acórdão a quo, demandaria incursão na seara fática dos autos,
inviável  em sede  de  recurso  especial,  ante  o  óbice  da  Súmula  7  do  STJ.  Agravo
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regimental  improvido.  (AgRg  no  AREsp  431.164/RJ,  Rel.  Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe
18/03/2014).

Estou  persuadido,  assim,  de  que  houve  o  cumprimento  da  exigência
constitucional, qual seja, a observância do princípio da celeridade processual.

Rejeito, pois, a presente preliminar.

DO MÉRITO.

De início, registro que o cabimento dos embargos à execução confunde-se com
o mérito, razão por que analiso as questões em conjunto.

Extrai-se dos autos que, após a desconsideração da personalidade jurídica da
FM  ENGENHARIA LTDA,  o  ora  recorrente  (Romero  Ribeiro)  passou  a  ser  considerado
executado.

Em seus embargos à execução, deflui-se da petição inicial  que a única tese
veiculada foi o questionamento da legalidade da decisão que afastou a autonomia patrimonial da
empresa FM ENGENHARIA LTDA.

A propósito, transcrevo trecho da sentença:

Conforme é sabido, para se alcançar êxito nos embargos à execução, necessário se faz
que a parte executada observe os fundamentos elencados no art. 745 do CPC, o que ao
meu sentir, não foi observado.

No caso dos autos, o embargado não realizou nenhum depósito referente à disposição
legal, e, limitou sua defesa a matéria já discutida em decisão interlocutória da
ação principal (execução n. 200.2006.027.825-2), e rediscutida em sede de agravo
de instrumento, que manteve a decisão em sua íntegra quanto à desconsideração
da personalidade jurídica (f. 178/183 e 202/207 do processo de execução). (f. 31 -
destaquei).

Entendo – tal como expôs a sentença – que os embargos à execução devem ser
rejeitados, porquanto questionam a decisão sobre a qual recai o manto da preclusão.

Não cabe, em sede de embargos à execução, sob pena de violação à preclusão e
à coisa julgada,  rediscutir a decisão que operou a desconsideração da personalidade jurídica,
atribuindo a  qualidade  de executado ao  sócio  da  empresa,  como bem tem se posicionado a
jurisprudência, in verbis:

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL  EM  ACIDENTE  DE
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TRÂNSITO.  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  EXECUÇÃO.  EMBARGOS.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. COISA
JULGADA.  BEM  DE  FAMÍLIA.  IMPENHORABILIDADE.  ALEGAÇÃO  DE
DIREITO  PRÓPRIO  EM  NOME  DE  TERCEIRO.  1.  Desconsideração  da
personalidade jurídica: a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade
jurídica condenada em ação indenizatória por acidente de trânsito foi proferida nos
autos  da  ação  de  execução  de  sentença,  sem  que  a  parte  interessada  tivesse
interposto o recurso previsto em lei. Impossibilidade de se rediscutir a matéria,
em sede de embargos à execução. Preclusão e coisa julgada. 2. Impenhorabilidade
de  bem  de  família:  não  é  dado  aos  executados/embargantes  alegarem  a
impenhorabilidade do bem constrito, se nele reside terceiro estranho aos autos, o qual
é indicado pelos devedores, aliás, como o proprietário do imóvel. Exegese do art. 6º
do CPC. Apelo desprovido.  (TJ-RS - AC: 70047227079 RS, Relator: Umberto
Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 21/11/2013, Décima Segunda Câmara
Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/11/2013).

EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  -  DESCONSIDERAÇÃO  DA PERSONALIDADE
JURÍDICA - AUSÊNCIA DE AGRAVO - PRECLUSÃO. 1 -  É INVIÁVEL PELA
VIA DOS EMBARGOS DE DEVEDOR A REDISCUSSÃO DA DECISÃO QUE
DETERMINA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, A
QUAL  NÃO  FOI  ATACADA  POR  VIA  PRÓPRIA  E  EM  MOMENTO
OPORTUNO. 2 - PRECEDENTE DO STJ: "OFERECIMENTO DE EMBARGOS
DO  DEVEDOR  PELA  CONTROLADORA,  SOB  ALEGAÇÃO  DE  SUA
ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO, EM FACE DE
PRECLUSÃO  PELA  AUSÊNCIA  DE  INTERPOSIÇÃO  DE  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO DA DECISÃO QUE DETERMINARA A DESCONSIDERAÇÃO"
(RESP 920.602/DF, REL. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJE  23/06/2008).  3  -  EMBORA A ANÁLISE  DA  DESCONSIDERAÇÃO  DA
PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO PRECLUA NA VIA ORDINÁRIA,  NÃO É
POSSÍVEL UTILIZAR OS EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA REVISAR ESTA
QUESTÃO ESPECÍFICA, PORQUE OPERADA A COISA JULGADA QUANDO O
TEMA JÁ FOI RESOLVIDO EM DECISÃO ANTERIOR NA AÇÃO EXECUTIVA.
4  -  RECURSO  CONHECIDO  E  NÃO  PROVIDO.  (TJ-DF  -  APL:
740804820098070001  DF  0074080-48.2009.807.0001,  Relator:  JOÃO
EGMONT,  Data  de  Julgamento:  26/05/2011,  5ª  Turma  Cível,  Data  de
Publicação: 02/06/2011, DJ-e Pág. 165).

Agravo  de  Instrumento.  Embargos  à  execução. Reparação  de  danos.  Prescrição.
Inocorrência. Desconsideração da personalidade jurídica. Preclusão consumativa.
Alegação de impenhorabilidade.  Bem de família.  Prova documental.  Comprovação
dos  requisitos.  Cabimento.  Inteligência  do  artigo  1º  da  Lei  8.009/90.  Agravo  de
instrumento parcialmente  provido.  1.  Levando-se  em conta  que não decorre  prazo
prescricional com relação ao sócio da empresa quando este não fazia ainda parte da
lide, não há mesmo que se falar em prescrição da pretensão. 2.  Tendo em vista a



AP n. 0083348-16.2012.815.2001                                                                                                                                                             6

ocorrência do fenômeno da preclusão, não se admite a reapreciação da matéria
concernente  à  desconsideração  da  personalidade  jurídica. 3.  Preenchendo  o
requerente, os requisitos do artigo 1º da Lei 8.009/90, é impenhorável o único imóvel
do executado, que constitui núcleo familiar. (TJ-PR - AI: 7368843 PR 0736884-3,
Relator:  Hélio  Henrique  Lopes  Fernandes  Lima,  Data  de  Julgamento:
03/03/2011, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 596).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS
DE DEVEDOR. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS.
PRECLUSÃO.  A  questão  da  desconsideração  da  personalidade  jurídica  da
empresa originariamente executada não mais comporta discussão, pois esgotados
os meios de impugnação da interlocutória, com definição da responsabilidade dos
sócios, ora embargantes, pelo pagamento do débito em litígio. Matéria preclusa.
Precedentes do STJ e desta Corte. Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO
AO RECURSO. UNANIME.  (TJ-RS - AC: 70051934156 RS, Relator:  Nelson
José Gonzaga, Data de Julgamento: 28/03/2013, Décima Oitava Câmara Cível,
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/04/2013).

Por fim, quanto ao capítulo do apelo referente ao parcelamento do débito, nos
termos do art. 745-A do antigo CPC, essa temática é totalmente irrelevante à controvérsia.

Diz o referido dispositivo legal:

Art.  745-A.  No  prazo  para  embargos,  reconhecendo  o  crédito  do  exeqüente  e
comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive
custas e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a pagar o
restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de
1% (um por cento) ao mês.

Ora, se o executado optou por não fazer o fracionamento do adimplemento do
débito, segue a execução o seu itinerário natural, devendo o Magistrado utilizar os meios de
constrição a que faz referência a legislação processual.

Diante do exposto,  REJEITO A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,  NEGO
PROVIMENTO À APELAÇÃO.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS, que participou do julgamento com ESTE RELATOR
(Juiz de Direito  Convocado, com jurisdição limitada,  em substituição à  Excelentíssima
Desembargadora  MARIA DAS  NEVES  DO  EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com o
Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.
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Presente à Sessão a Excelentíssima Doutora LÚCIA DE FÁTIMA MAIA DE
FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 09 de maio de 2016.

Juiz Convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
                                       Relator


