
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS 

ACÓRDÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2001847-58.2013.815.0000
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
AGRAVANTE : Hipercard Banco Múltiplo S/A
ADVOGADO : Wilson Sales Belchior
AGRAVADOS : Camila Teotônio Teódulo Carneiro Bastos e Martinho 

  Carneiro Bastos
ADVOGADO : Waldir Lima dos Santos Lima
ORIGEM : Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital
JUÍZA : Ivanoska Maria E. Gomes dos Santos

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE  INEXISTÊNCIA DE  DÉBITO 
C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E 
MATERIAIS.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE.  INEXIGIBILIDADE  DO  TÍTULO 
EXECUTIVO.  ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE  DA 
SENTENÇA  POR  AUSÊNCIA  DE  ANÁLISE  DA 
PEÇA  CONTESTATÓRIA.  CERCEAMENTO  DE 
DEFESA  AFASTADO.  FLAGRANTE 
INTEMPETIVIDADE.  MANUTENÇÃO  DO 
DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- A Exceção de Pré-Executividade é uma construção 
pretoriana, não prevista expressamente em lei, com 
cabimento  nas  hipóteses  excepcionalíssimas  e 
restritas  de  flagrante  inexistência  ou  nulidade  do 
título executivo, bem assim nas hipóteses referentes 
à falta de pressupostos processuais e/ou condições 
da ação.

- Sendo inconteste nos autos que os AR`s de citação 
foram  juntados  em  27/04/2012  e  a  defesa  do 
Promovido distribuída no protocolo em 12/06/2012, 
flagrante é a intempestividade, não havendo que se 
falar em nulidade da sentença na presente Exceção 
de Pré-Executividade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  em DESPROVER O AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do 



Agravo de Instrumento nº 2001847-58.2013.815.0000

voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 412.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento,  com  pedido  de  efeito 

suspensivo e devolutivo, interposto pelo HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A 

contra o  decisum de fls.  372/374 proferido pela Juíza da 11ª Vara Cível  da 

Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito  c/c  Indenização por  Danos Morais  e  Materiais  ajuizada por  CAMILA 

TEOTÔNIO  TEÓDULO  CARNEIRO  BASTOS  e  MARTINHO  CARNEIRO 

BASTOS, julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade, determinando 

o prosseguimento da execução.

A  magistrada  a  quo afastou  a  alegação  do  Promovido  de 

nulidade do título  executivo,  ao  considerar  que a  contestação,  embora  não 

tenha sida encontrada pelo cartório e apreciada quando da sentença, a mesma 

é totalmente intempestiva, uma vez que os AR`s de citação foram juntados aos 

autos em 27/04/2012 (fl. 128), tendo a peça contestatória sido distribuída no 

protocolo em 12/06/2012 (fl. 14).

Em  suas  razões  recursais,  o  Agravante  sustenta  que 

apresentou contestação no prazo legal,  no entanto, não foi  encontrada pelo 

cartório,  surtindo  os  efeitos  da  revelia,  devendo  ser  reconhecida  a 

inexigibilidade do título executivo.

Requereu  o  efeito  suspensivo  e  devolutivo  da  decisão 

agravada  até  o  julgamento  do  presente  recurso,  bem  como  que  fosse 

declarada nula a sentença prolatada no referido processo, tendo em vista o 

cerceamento de defesa ocorrido e a violação do direito ao contraditório e da 

ampla defesa.

Liminar indeferida às fls. 387/388.

Contrarrazões às fls. 394/398, pela manutenção do decisum.
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Informações da magistrada a quo às fls. 401/402.

Instado  a  se  pronunciar,  o  Ministério  Público  opinou  pelo 

desprovimento do recurso, fls. 405/407.

É o relatório. 

VOTO

Pretende o  Hipercard Banco Múltiplo S/A a reforma da Decisão 

Agravada, a fim de que seja anulada a sentença exequenda, por não ter sido 

apreciada a contestação apresentada por ele, alegando falha do Judiciário em 

não ter juntado a peça em tempo hábil.  

Sem razão o Recorrente.

É  sabido  que  a  Exceção  de  Pré-Executividade  é  o  meio 

processual adequado para impugnar execuções fundadas em título executivo 

eivado  de  vícios  ou  nulidades  de  ordem  pública,  as  quais  podem  ser 

reconhecidas pelo julgador até mesmo de ofício.  Ademais,  por ser um meio 

excepcional não comporta a dilação probatória.

No caso dos autos, a discussão acerca da tempestividade da 

peça contestatória não merece prosperar, uma vez que o Agravante deu azo à 

preclusão  temporal  por  sua  própria  desídia,  consoante  pontificou  o  parecer 

ministerial (fl. 407).

Sendo  inconteste  nos  autos  que  os  AR`s  de  citação  foram 

juntados  em  27/04/2012  (fl.  128)  e  a  defesa  do  Promovido  distribuída  no 

protocolo em 12/06/2012 (fl. 14), flagrante é a intempestividade, não havendo 

que se falar em nulidade da sentença.

Diante  do  exposto,  em harmonia  com o  parecer  ministerial, 

DESPROVEJO  O  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  mantendo  incólume  a 
decisão vergastada.
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É o voto.
Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 

José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator, 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a 
Excelentíssima Senhora Dra. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada para 
substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque) e o Excelentíssimo 
Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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