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RESUMO

O presente trabalho monográfico versa sobre a exceção de pré-executividade,
que é um novo instituto processual que rompe com o modelo clássico do processo de
execução. O processo de execução foi construído, tendo em vista a dicotomia entre
cognição e execução pregada pela processualística, de forma a não permitir a defesa no
executado no seu interior. A defesa do executado, no processo de execução clássico,
foi diferida para um processo de cognição incidental denominado embargos do
devedor, o qual só pode ser ofertado após garantido 0 juízo pela penhora sobre os bens
do executado. Não se revestindo o processo de execução dos requisitos exigidos pela
lei, ou tendo sido proposta com base em título que não seja exeqüível, afigura-se a
possibilidade, por meio da exceção de pré-executividade de se alegar tais vícios sem
que para tanto seja necessário embargar e por conseqüência ter os bens constritos
judicialmente. Assim, representa a exceção de pré-executividade uma quebra ao
modelo executivo clássico, pois introduz a possibilidade de cognição no interior do
processo de execução, devendo por isso ser devidamente estudada para que não se
possa, através dela, desvirtuar-se o processo de execução.

vi
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Introdução

O tema a ser abordado na presente monografia versa sobre uma figura

relativamente nova que vem cada vez merecendo mais atenção por parte da doutrina e,

a despeito de não estar prevista no nosso ordenamento processual, tem sido largamente

aplicada por diversos tribunais sob a denominação de exceção de pré-executividade.

O processo de execução, que é fruto de um desenvolver histórico da ciência

processual clássica, foi construído e idealizado de forma a apenas realizar
concretamente o direito do credor, não admitindo no seu interior a defesa do devedor.

Diante da característica imprimida pela ciência processual clássica, ou

dogmática jurídica, de não haver conhecimento no processo de execução, a única

forma de defesa de um credor contra uma execução seria através de uma ação de

cognição incidental denominada embargos do devedor, a qual só é admitida após a

realizada a constrição judicial sobre os bens do devedor.

Assim, no modelo executivo clássico, o devedor é citado não para se defender,

mas para cumprir obrigação constante de titulo judicial ou extrajudicial, ou seja para

pagar dívida ou nomear bens à penhora, sendo que a defesa só poderá ser feita na

posterior ação de embargos, depois de penhorados os bens do devedor.

Desta forma não há, portanto, em nossa legislação qualquer forma de defesa

contra uma execução que não seja via embargos do devedor e posteriormente á

constrição dos bens do executado.

Através do instituto objeto do presente trabalho, abre-se exatamente a

possibilidade da defesa do`executado por via diversa dos embargos, através de uma

simples petição formulada ao juiz, dispensando-se a necessidade da penhora, o que

representa a ruptura com o modelo clássico de execução.

Assim, tratar-se-á no presente trabalho da exceção de pré-executividade como

o instituto representante da quebra do modelo de execução clássico, idealizado e

desenvolvido pela dogmática jurídica. Para tratar-se de maneira adequada da exceção

de pré-executividade enquanto representante da quebra do modelo executivo clássico,

fez-se necessária uma incursão sobre o sistema processual clássico, por sua evolução
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histórica a começar pelo período romano, passando pela construção da doutrina

científica do processo civil no século XIX até chegar-se na dogmática jurídica que

deterrninou as principais características do processo de execução dito clássico.

Visto os pilares sob os quais foi construído 0 paradigma executivo clássico,

passar-se-á a uma análise mais detalhada do modelo clássico do processo de execução,

delimitando-se suas características e a forma pela qual se apresenta, para finalmente

abordar-se a exceção de pré-executividade enquanto instituto representante da quebra

ao paradigma executivo clássico.

Sobre a exceção de pré-executividade propriamente dita, serão abordados

alguns aspectos principais e que são objeto de discussão doutrinária, como a questão

da sua denominação, sua natureza jurídica, a oportunidade e por quem pode ser

argüida, se possui forma determinada ou não, as matérias que são alegáveis via

exceção entre outras.

Indubitavelme, ante a cada vez mais ampla utilização da exceção de pré

executividade, devido a falta de previsão legal, bem com a substancial mudança por

ela introduzida no rigido sistema processual, toma-se relevante este e qualquer outro

trabalho que verse sobre o instituto para que sejam traçadas definitivamente suas

características e seu alcance.
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Capítulo I O Sistema Processual Clássico

1 - Evolução Histórica do Direito Processual Civil

l.l- Período do Direito Romano

Para que se possa tratar do tema do presente trabalho, faz-se necessária uma

breve incursão pela evolução histórica do direito processual civil até se chegar à forma

pela qual o mesmo se apresenta atualmente, para que desta forma possam se verificar

as caracteristicas do processo civil clássico e a ruptura com este modelo representada

pela exceção de pré-executividade.

Primeiramente é necessário esclarecer que a evolução histórica do processo

civil aqui tratado corresponde á ocorrida “nos paises de ideologia liberal da Europa

continental e nos paises que recepcionaram o sistema da civil law, de origem romano

germânica”. 1

No estudo da evolução histórica do direito processual civil há que se remontar

ao tempo do direito romano. Conforme Marcelo Abelha RODRIGUES, citando José

Manoel de ARRUDA ALVIM, “o direito romano pode ser dividido em dois sistemas

com três fases”2, ou seja, “período da legis actionis, o período do processo formulário

e o período da extraordinária cognício”3, os quais se enquadram dentro dos sistemas

da ordo íudícíorum privatorum e da cognítío extra ordínem.

A fase da legis actionis, que vai da fiindação de Roma até o ano de 149 a.C.,

foi caracterizada pelo extremo formalismo conforme anota Alcides Munhoz da

CUNHA citando passagem de Humberto THEODORO JÚNIOR, na qual observa “que

o procedimento era excessivamente solene e obedecia a um ritual em que se

conj ugavam palavras e gestos indispensáveis; que bastava às vezes o equívoco de uma

palavra ou gesto para que o litigante perdesse a demanda”.4

1 CUNHA, Alcides Munhoz da. Comentários ao Código de Processo C ivil, vol. ll, p. 66.
2 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de Direito Processual Cívil, p. 33.
3 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Idem, ibidem.
4 CUNHA, Alcides Munhoz da Obra citada, p. 56.
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Neste período, além do excessivo formalismo, havia a intrínseca ligação entre

ação e o direito, pois para os romanos, “o direito podia nascer da ação”,5 do que se diz

que “o direito romano é de formação eminentemente processual, ou seja, era da

atividade jurisdicional do estado romano que se ia construindo o direito substantivo

romano”6.

No período subsequente denominado formulário, o formalismo foi substituído

pela oralidade dos procedimentos, passando, nesta época a redigir-se, com a

colaboração do pretor e das partes, uma fórmula escrita que era entregue pelo

magistrado ao autor que a entregava ao réu, firmando, as partes, uma espécie de

contrato processual pelo qual se submeteriam à sentença do juiz. Neste sentido,

esclarece Antônio Carlos de Araújo CINTRA que “esse compromisso era necessário

porque a mentalidade da época repudiava ainda qualquer ingerência do Estado (ou de

quem quer que fosse) nos negócio de alguém contra a vontade do interessado”.7

Na época deste período, caso a decisão não tbsse cumprida pelas partes, a

execução da sentença deveria ser requerida ao magistrado.

A tutela, que nos primórdios do direito romano era privada, permitida que era

a autotutela, gradativamente, em contrapartida ao fortalecimento do Estado e

posteriormente com a vedação da autotutela, passou a ser atividade estatal, o qual

impunha autoritivamente a sua solução ao conflito de interesses. Essa nova concepção

correspondia ao período da extraordinária cognitio, o qual coincidiu com o período de

expansão e fortalecimento do Império.

Sobre a inserção dos períodos nos dois grandes sistemas anota Marcelo

Abelha RODRIGUES que “as duas primeiras fases faziam parte do sistema privado,

enquanto a última fase fazia parte do sistema público, ou seja, a sentença passou a ser

um ato por meio do qual se exprimia a autoridade do Estado, tendo se tomado público

5 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Obra citada, p. 33.
6 RoDR1GUEs,Mzf¢»z1o Abelha. Idem, ibidem
7 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAHARCO, Cândido Rangel.

Teoria Geral do Processo, p. 26
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o processo,” 8 o que representa, como anota CINTRA “o ciclo histórico da evolução da

chamada justiça privada para a justiça pública”.9

l.2- O período do direito românico barbárico

Com a invasão dos bárbaros e a queda do Império Romano, são impingidas

pelo processo barbárico características totalmente diversas, passando a serem

resolvidos, o conflitos, com base na verificação da intervenção divina através das

ordálias e juízos de Deus. A nota caracteristica do processo barbárico, principalmente

na fase do processo feudal, foi a “fiagmentação da autoridade do Estado em

jurisdições diversas”1° e a mitigação dos institutos jurídicos conhecidos.

1.3 - A formação do direito processual moderno

À fase do direito romano barbárico, por muitos considerada um período de

trevas do direito, seguiu-se o redescobrimento do direito romano com a criação das

Universidades, em especial a Universidade de Bolonha que passou a ser importante

um centro de estudos, juntamente com o trabalho de interpretação do direito romano às

necessidades da época realizado pelos glosadores e pós-glosadores. Assevera Marcelo

Abelha RODRIGUES que da nova interpretação do direito romano surgiram

caracteristicas marcantes como a racionalidade da prova e da sentença, a necessidade

de contestação (litiscontestatio), o impulso oficial, a presunção de verdade da coisa

julgada e a existência de umiprocedimento sumário.

1.4 - A doutrina cientifica do direito processual

Em que pese a tbrmulação destes institutos baseados no direito romano, não se

pode ainda, neste ponto, falar da existência de uma ciência processual civil. A

8 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Obra citada, p. 33.
9 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRIÍNOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel.

Obra citada, p.26
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doutrina, via de regra, aponta duas grandes fases evolutivas do processo civil até

alcançar o status de ciência, sendo importante salientar, como faz Alcides Munhoz da

CUNHA, que “estas fases são referiveis à evolução ocorrida em tomo do conceito de
~ 77 I.

açao .I

1.4.1 - A teoria imaueutista da ação

A primeira fase, que perdurou desde a época do direito romano até meados do

século XIX é tida como fase imanentista da ação ou fase civilista do processo e tinha

como caraterística, o sincretismo, ou seja, “a confusão conceitual que se estabelecia

entre os planos substancial e processual”. 12 No tocante a esta fase observa Antônio

Carlos de Araújo CINTRA que “a ação era entendida como sendo o próprio direito

subjetivo material que, uma vez lesado, adquiria forças para obter em juízo a reparação

da lesão sofrida. Não se tinha consciência da autonomia da relação jurídica processual

em face da relação jurídica de natureza substancial eventualmente ligando os sujeitos

do processo”.13 Revela bem a nota característica do sincretismo a definição da actio

romana atribuída a CELSO, para o qual níhíl aliud est actio quam jus, quod sibí

debeatur in iudicium persequendi, ou seja, ação nada mais é do que o direito de que

nos é devido e em juízo perseguido, podendo daí concluir-se, como faz Alcides

Munhoz da CUNHA que “não havia ação sem o correspondente direito material e de

que não havia direito material sem a correspondente ação”.“

Interessante acrescentar o comento de Ovídio Batista da SILVA acerca dos

argumentos que serviram de base para a contraposição à teoria imanentista da ação

quando esta procurou definir um conceito de ação processual, pois, segundo ele,

“definindo a denominada teoria civilista a ação processual como o direito de perseguir

em juízo o que nos é devido pelo obrigado, confundiu e misturou as duas realidades,

ou seja, o exercício da pretensão de tutela jurídica estatal e a ação de direito material,

1° MARQUES, José Frederico. Instituições de Direito Processual CiviL vol. 1, p. 107.
CUNHA, Alcides Munhoz da. Obra citada, p. 65.

12 CUNHA, Alcides Munhoz da. Idem, p. 66.
13 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; Giuiuovelz, Aàz Pellegrini; DINAMARCO, câzióióo

Rangel. Obra citada, p. 42

ll
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que é o agir do titular do direito para obtenção do que lhe é d.evido”l5, não podendo

explicar, desta forma, o fenômeno da ação improcedente, visto que, neste caso a ação

não corresponderia ao direito de perseguir em juizo o que era devido.

1.4.2 - A ação como direito autônomo

A segunda fase da evolução do direito processual é tida como a fase da

autonomia da ação ou fase científica do processo, responsável pela elevação do

processo ao status de ciência, tendo esta fase sido “marcada pelas grandes construções

cientificas do direito processual(...)especialmente sobre a natureza jurídica da ação e

do processo, as condições daquela e os pressupostos processuais”.16 Observa Araújo

CINTRA que a afirmação da autonomia científica do direito processual foi uma grande

preocupação desse período, em que as grandes estruturas do sistema foram traçadas e

os conceitos largamente discutidos e amadurecidos”."

Pode-se afirmar que, embora o processo seja antigo, a fase científica do

processo civil iniciou-se apenas no último quarto do século XIX com o estudo e

discussão de renomados juristas alemães acerca do conceito da actio romana. Da

polêmica travada entre Windscheid e Muther sobre a actio “resultou a demonstração

de que ação não se confundia com o direito material, enquanto entendida como

exercício de um direito público à tutela jurídica,”18 chegando-se à consciência quanto à

autonomia da ação e dos demais institutos processuais.

Sobre a importância de tal conclusão comenta Eduardo J. COLTURE que

“para a ciência do processo, a dissociação entre o direito e a ação é algo semelhante ao

que a dissociação do átomo representou. para a fisica. Transformada a ação em d.ireito

M CUNHA, Alcides Munhoz da. Obra citada p. 67.
SILVA, Ovidio Batista da. Curso de Processo Civil, vol. 1, p. 94.

16 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GtuNovER, Ada Pellegrini; DrNAMARco. Cândido
Rangel. Obra citada, p. 42-43.

” cmriut, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido
Rangel. Idem, p. 43.

18 CUNHA, Alcides Munhoz da. Obra citada, p. 68.

15
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autônomo, não só se consagra a sua separação, como também a autonomia de todo

esse ramo da ciência jurídica (...) que nós chamamos de direito processual”.19

Partindo deste princípio desenvolveu-se a teoria concreta da ação forrnulada

por WACH e CHIOVENDA, os quais entendiam o direito de ação como se “fosse um

poder atribuído ao titular do direito subjetivo material, para que este, invocando a

proteção do Estado, pudesse tomar efetivo seu direito contra o obrigado,”2° só

existindo, portanto, nos casos em que existisse o direito subjetivo.

Também tendo como ponto de partida a autonomia do direito de ação,

Degenkolb o concebe como um direito de ação de natureza abstrata, independendo,

portanto da existência efetiva do direito material invocado abstrato, tese, alias,

defendida posteriormente na Itália por Alfredo Rocco.

1.5 - Conceito processual de ação

Destes embates doutrinários, somadas às teorizações de LIEBMAN, “foi se

consolidando o conceito processual da ação como direito subjetivo público, autônomo,

instrumental, abstrato e condicionado”.21

Entende-se ser um direito subjetivo público, pois ação ê exercida contra o

Estado “para que preste a tutela que ele próprio se obrigou, ao proibir a autotutela

originariamente exercida pelo titular do direito”.22

Diz-se autônomo pois, como visto anteriormente, independe da existência do

direito material invocado. Também é um direito instmmental visto que “existe para

assegurar efetividade ao direito material em situações de conflito”.23

A abstração decorre do fato de que “o direito de ação independe da existência

efetiva do direito material invocado: não deixa de haver ação quando uma sentença

justa nega a pretensão do autor, ou quando injusta a acolhe sem que exista na realidade

19 CULTURE, Eduardo J . Introdução ao Estudo do Processo C ivil, p. 8.
2° SILVA, Ovídio Batista da. Obra citada, p. 97.
Z' CUNHA, Alcides Munhoz da. obra citada, p. és.
22 SILVA, Ovídio Batista da. Obra citada, p. 85-86.
23 CUNHA, Alcides Munhoz da. Obra úmida, p. és.
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o direito subjetivo material”.24 A respeito observa Alcides Munhoz da CUNHA que:

“o caráter de abstração, por sua vez, deve-se à circunstância de que a existência do

direito de ação independe do autor ter ou não razão no que pretende, tanto que o

direito de ação (processual) pode ser satisfeito no processo sem que seja satisfeita a

pretensão, como ocorre nas hipóteses em que a pretensão, que se afirma fundada no

direito material, é julgada improcedenteiízfi

Entende-se, não obstante ser o direito de ação autônomo e abstrato, que o

mesmo é condicionado, pois “na realidade só existiria quando houvesse um motivo

justificador do pedido de tutela jurisdicional, isto é, quando surgisse uma situação de

fato contrária ao direito, que possa ser resolvida tão só pelas vias jurisdicionais”.26 A

respeito esclarecer José Frederico MARQUES que: “o direito de agir, embora

autônomo e abstrato, será conexo, instrumentalmente, a uma pretensão, pelo que se

liga a uma situação concreta sobre a qual deve incidir a prestação jurisdicional

invocada. Por este motivo, o jus aciionis, se subordina a condições que se relacionem

com a pretensão a ser julgada”.27

Os critérios escolhidos para a vinculação da pretensão à ação, ou seja as

condições da ação são o interesse processual, possibilidade jurídica do pedido, estas

entendidas como condições objetivas, e a legitimidade para agir ativa e passiva, tida

como uma condição subjetiva.

1.6 - A autonomia do processo civil

Ao mesmo passo em que se desenvolvia a teoria da autonomia da ação
desenvolveu-se a teoria sobre a autonomia do processo, tendo cabido a Oskar Von

BULOW com sua obra sobre a Teoria das Exceções e dos Pressupostos Processuais “a

demonstração de que o processo corresponde a uma relação jurídica trilateral, peculiar

(processual), distinta da relação ou suposta relação juridica material litigiosa que lhe

24 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido
Rangel. Obra citada, p. 211.

25 CUNHA, Alcides Munhoz da. Obra citada, p. 68-69.
26 SILVA, Ovídio Batista da. Obra citada, p. 103.
27 MARQUES, José Frederico. Obra citada, p. 15.
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serve de substrato (relação material), posto que não há correspondência integral entre

os seus sujeitos, objeto e pressupostos”.28

Analisando-se a relação processual com o intuito de encontrar nela elementos

que confirmem sua autonomia, verifica-se que no plano subjetivo surge a figura do

juiz, o qual inexiste na relação de direito material; que no plano objetivo observa-se a

existência de pedidos de natureza processual, qual seja a condenação, declaração,

constituição, havendo, ainda, a especificidade com relação aos pressupostos de

constituição e desenvolvimento válido e regular da relação processual.

Estabelecidas as premissas quanto à autonomia da ação e à do processo, sobre

elas foi construída a ciência do direito processual civil, dotando de fundamentação

jurídica as manifestações processuais empiricamente conhecidas ao mesmo tempo que

iam sendo estruturados e estabelecidos os conceitos e princípios apontados como

fundamentais do processo civil enquanto um sistema, estabelecendo-se assim a

chamada dogmática jurídica.

Na fase da autonomia, pode-se dizer que se deu toda a construção científica do

processo civil, atingido a maturidade, tendo nela sido desenvolvidas características

peculiares como as que assevera Cândido DINAMARCO, “a maior participação do

juiz na preparação do provimento que emitirá ao final, a necessidade de assegurar o

juiz natural e due process law e a efetividade do processo, com a real e equilibrada

participação contraditória dos seus sujeitos interessados”.29

Além destas poderia acrescentar-se algumas outras importantes e centrais

características como a identificação e distinção dos diferentes tipo de tutelas e os

correspondentes processos de conhecimento para a certificação dos direito, de
execução para realizar o direito e o cautelar para tutelar situações de urgência, tendo

sido, ainda, definidos conceitos como os de revelia, exceção, classificação dos atos

processuais decisórios tais como as sentenças, decisões interlocutórias e despachos,

bem como noções sobre coisa julgada, recursos entre inúmeros outros

23 CUNHA, Alcides Munhoz da. Obra citada, p. 70.
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1.7 - A instrumentalidade

Na evolução histórica do processo não se poderia deixar de mencionar, em que

pese não ser objeto de análise do presente trabalho, o considerado terceiro momento

metodológico do direito processual, a instrumentalidade.

Tendo a ciência processual civil se debruçado mais do que satisfatoriamente

sobre os conceitos por ela desenvolvidos, não se justifica mais, como anota

DINAMARCO, diante dos grandes problemas politicos, social e jurídicos, da

atualidade, “a clássica postura metañsica consistente nas investigações conceituais

destituidas de endereçamento teleológico”.30

A respeito observa CINTRA: “O processualista modemo sabe que, pelo

aspecto técnico-dogmático, a sua ciência já atingiu níveis muito expressivos de

desenvolvimento, mas o sistema continua falho na sua missão de produzir justiça entre

os membros da sociedade”.31

Na fase autonomista, exatamente, a extremada preocupação em relação aos

fenômenos endoprocessuais, culminou “por distanciar, senão por isolar o direto

processual da realidade juridica em constante mutação, a par dos fenômenos sociais,

politicos e econômicos que marcaram o final do século xx”.33

DINAMARCO destaca ser a instrumentalidade o núcleo e a síntese dos

movimentos pelo aprimoramento do sistema processual, tendo como premissas “o

alargamento da via de acesso ao judiciário e eliminação das diferenças de

oportunidades em função da situação econômica dos sujeitos, os estudos e propostas

pela inafastabilidade do controle jurisdicional e efetividade do processo(...),”33 entre

outras.

Tendo sido delineadas a evolução histórica do direito processual, faz-se mister

verificar-se quais as principais características do processo civil dito classico, para que

33 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Insmzmeníalidade do Processo, p. 19.
3° DiNAMARco, Cândido Rangel. Idem, p. 20
31 CINTRA, Amedie Carlos de Aieúje; oiuuovlân, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido

Rangel. Obra citada, p.43.
CUNHA, Alcides Munhoz da. Obra citada, p. 72.

33 DINAMARCO, Cândido Rangel. Obra citada, p. 23.

32
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se possa visualizar posteriormente as características do processo de execução enquanto

integrante deste último.

2 - O Direito Processual Clássico: a dogmática jurídica

Sendo, as características do processo de execução, que são o objeto do

presente trabalho, uma manifestação do direito processual clássico, antes de se analisar

o processo de execução propriamente dito com visas às mudanças introduzidas pela

chamada exceção de pré-executividade, faz-se necessária uma breve análise dos

fimdamentos e das características da chamada dogmática jurídica tradicional, a qual é

o paradigma para se conhecer o direito processual brasileiro, esclarecendo-se, desta

forma, mais claramente, sob que bases foi construído o processo de execução.

2.1 - O isolamento da função jurisdicional

Um dos primeiros fimdamentos do direito processual clássico diz respeito ao

conceito de jurisdição e ao isolamento desta função das demais funções estatais,

legislação e administração. Conforme anota Alcides Munhoz da CUNHA

“considerando que ação e processo se vinculam à atividade jurisdicional, procurou-se

inicialmente justificar e isolar o conceito de jurisdição das demais funções estatais”.34

Para tanto, primeiramente, isolaram a função legislativa em virtude de

facilidade de detectar-se a sua natureza primária de criação do direito, regras gerais e

abstratas para regular a vida em sociedade. Mais dificil, contudo, seria diferenciar
administração e jurisdição, pois ambas, já pressupondo o direito legislado, ligam-se a

sua concreção, ou seja a sua realização no caso concreto.

Citando CHIOVENDA, Alcides Munhoz da CUNHA salienta que a nota

distintiva da jurisdição em relação à administração residiria “na característica da

substitutividade, desde que o Estado, proibindo a autotutela(_._) não permite que as

partes envolvidas em conflitos de interesses resolvam por si os conflitos, assumindo

34 CUNHA, Alcides Munhoz da. Obra citada, p. 74.
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ele próprio, através dos Órgãos jurisdicionais, o dever de desempenhar esta função

(...)de concreção do direito”.35

Sobre a característica da substitutividade da jurisdição, anota DINAMARCO

que “o caráter substitutivo da jurisdição consiste na interferência da uma atividade do

Estado-juiz, em lugar das atividades dos sujeitos ou grupos envolvidos no conflito”.36

Tal característica é traço distintivo da atividade estatal da administração visto

que nesta o Estado age perseguindo interesses públicos determinados pelo

ordenamento jurídico, julgando e avaliando a sua própria atividade administrativa.

Sobre as considerações de CHIOVENDA acerca da substitutividade,

acrescentou CARNELUTTI, por entender que esta mostrava apenas a face extema do

fenômeno jurisdicional, que “se deveria acrescentar como característica distintiva da

jurisdição o fim de resolver conflitos de interesses (...) pondo em evidência o motivo

pelo qual a jurisdição atuaria em confronto de partes, enquanto na atividade

administrativa o Estado é parte na relação jurídica que estabelece com os
administrados”. 37

Diante destes postulados, a jurisdição passou a ser entendida como “uma das

funções do Estado mediante a qual este se substitui aos titulares dos interesses em

conflito, para imparcialmente, buscar a atuação da vontade do direito objetivo

substancial válida para o caso concreto - seja expressando imperativamente o preceito,

seja realizando no mundo das coisas o que o preceito dita”.38

2.2 - O isolamento entre a cognição e a execução

Uma outra característica fundamental da dogmática jurídica a ser elencada foi

o isolamento entre a função cognitiva e a função executiva. É de se ressaltar, como faz

Alcides Munhoz da CUNHA, que no início da fase científica do processo predominava

o entendimento de que apenas o ato de cognição, terminado na sentença que definia a

controvérsia, era adstrita à jurisdição, sendo que as medidas executivas,

35 CUNHA, Alcides Munhoz da. Obra citada, p. 76.
36 DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução Civil, p. 187.
37 CUNHA, Alcides Munhoz da. Obra citada, pin.
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desempenhadas por funcionários públicos que não o juiz, eram consideradas atividades

administrativas.

Posteriormente, com o avançar da ciência processual, passou-se a entender a

execução como inclusa na jurisdição, não tendo sido, contudo, dada a devida

relevância a esta função. Sobre o descaso para com à execução, salienta Alcides

Munhoz da CUNHA, que “a função cognitiva foi por longo tempo a mais conhecida,

para não dizer a única conhecida, a tal ponto que a expressão iurís dictio, que supõe o

ato de julgar, próprio da função cognitiva, generalizou-se para designar a função

estatal da jurisdição, que compreende outras manifestações além da tutela cognitiva.”39

A despeito de identificadas as funções processuais cognitiva e executiva, foi

idealizado um “organismo processual exclusivo para o desempenho da função

cognitiva, o chamado processo de conhecimento, cuja relação processual não se

compadeceria, em princípio com atividade executiva”,4° tendo, a teoria do processo

civil, se desenvolvido com base no processo de conhecimento.

Sobre a ausência de execução no processo de conhecimento, anotou Ovídio

Batista da SILVA que isto “(...)confirmava a precedência da cognição sobre a

execução, que, no fundo, é a fundamentação ideológica do Processo de Conhecimento,

assepticamente livre de qualquer nódoa executória”.41

A fundamentação da dogmática para o isolamento da função cognitiva da

executiva, como assevera Alcides Munhoz da CUNHA, além da diversidade de

funções, havia a nota distintiva da diversidade de estmtura dos procedimentos,

recomendando-se a idealização de diferentes métodos e organismos processuais para a

cognição e execução. `
Assim, para a função cognitiva foi idealizado o processo de conhecimento, o

qual, nas palavras de CARNELUTTI, “tem por objeto a lide, resultante de um confiito

de interesses qualificado por uma pretensão discutida”,42 o que, conforme aponta

Alcides M. da CUNHA, “pressupõe um estado de incerteza sobre a titularidade do

38 DINAMARCO, Cândido Rangel. Obra citada, p. iss.
39 CUNHA, Alcides Munhoz da. Obra citada, p. 78-79.
4° CUNHA, Alcides Munhoz da. Idem, p. 19.

SILVA, Ovídio Batista da. Execução de T ítulo e Segurança do Juizo, Ajuris n° 51, p. 134.
42 CARNELUTTI, Francesco. Instituições do Procesisv Civil, vol. 1, p. Ill.

41
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direito controvertido”,43 aduzindo adiante que o processo de conhecimento teria a

função de certificar o direito controvertido, aspirando à declaração de certeza através

da sentença, exaurindo-se seus efeitos no próprio conteúdo da declaração.

Por sua vez o processo de execução, reservado à fiinção executiva, “é aquele

que tem por objeto a lide decorrente do conflito de interesses qualificado por uma

pretensão exclusivamente insatisfeita”,44 visto que pressupõe-se a existência do direito,

seia certificado atraves do processo de conhecimento, seja os através dos títulos

executivos extrajudiciais, aos quais a lei atribui presunção juris tantun de certeza e

liquidez.

Possuindo, uma das partes um título executivo judicial ou extrajudicial, “cabe

então ao juiz exercer a função caracteristica de imperium, para o fim de conseguir, por

meio do processo e independentemente do concurso da vontade do obrigado, o

resultado prático a que tendia a regra juridica sancionadora que não foi obedecida.”

Assevera Ovídio Batista da SILVA que “o processo de execução tem por fim

realizar as operações práticas necessárias a tomar efetivo o enunciado da sentença

condenatória (...)”46, e poderia acrescentar-se ou o direito presumido no título

executivo extrajudicial.

2.3 - O padrão ordinarizado de tutela

Por fim, além das características supramencionadas, a dogmática imprimiu um

padrão de tutela jurisdicional a ser aplicado a todas as causas em que não fosse

previsto um procedimento. Anota Alcides M. da CUNHA que “esse padrão de tutela

correspondia à chamada ordinarização, que pressupõe um organismo processual,

cercado de garantias, para o exercício exclusivo da tutela de certificação dos direitos

subjetivos em conflito, o que pressupõe a cognição plena e exaunente, isto é, com o

máximo de segurança jurídica formal que o ordenamento pode idealizar”.47

43 CUNHA, Alcides Munhoz da. Obra citada, p. 80.
44 CARNELUTTI, Francesco. obra. citada, p. ui.
45 CUNHA, Alcides Munhoz da. Obra citada, p. 81.
46 SILVA, Ovídio Batista da. Curso de Processo Civil, vol. 2, p. 29.
47 CUNHA, Alcides Munhoz da. Obra citada, p. 83.
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Conforme aponta Alcides M. da CUNHA, a cognição deveria ser plena porque

poderiam ser alegadas todas as questões de fato e de direito pertinentes à causa,

devendo ser também exauriente à medida que deveriam, todas as questões que

constituem objeto da demanda, serem exaustivamente analisadas, garantido desta

forma a certeza e segurança jurídica.

Aos provimentos formados pela cognição plena e exauriente atribuiu-se a

eficácia da declaração de certeza jurídica no sentido de o mesmo declarar a existência

ou inexistência do direito, atribuindo-se também a eficácia da coisa julgada, que “após

o trânsito em julgado tende a tomar imutaveis os atos da declaração”.48

Sobre o padrão de ordinarização resume Alcides M. da CUNHA que o mesmo

se caracterizou “de um lado pelo prestígio à cognição plena e exauriente, com as

peculiares eficácias de certificação (declaração de certeza) de direito subjetivo e da

coisa julgada. De outro lado caracterizou-se pelo isolamento dessa função cognitiva

em um organismo exclusivo, reputado idealmente suficiente para a certificação(. ..)”,49

concluindo daí a máxima da ordinarização: nulla executio sine titulo, a qual, conforme

ensina Ovídio Batista da SILVA, corresponde à não admissão de atos executórios

antes da ceitificação do direito por meio da atividade cognitiva plena e exauriente.

Vistas as características gerais do chamado processo civil clássico, passar-se-a

à análise dos processo de execução enquanto construção teórica da dogmática,

analisando-se ponnenorizadamente seus fundamentos e características, com vistas a

analisar qual a novidade e os reflexos causados pela figura da exceção de pré
executividade no modelo executivo clássico.

48 CUNHA, Alcides Munhoz da. Obra citada, p. 85.
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Capítulo II O Paradigma Executivo Clássico

1. O Processo de Execução

1.1 Processo de conhecimento e processo de execução

A função jurisdicional, conforme bem assevera LIEBMAN, é composta de

duas classes distintas de atividades: de um lado a cognição, o seja, o exame da lide

com a finalidade de se descobrir a regra jurídica concreta que deve regular o caso,

sendo que nesta, a atividade jurisdicional é de caráter predominantemente lógico e

ideal; e de outro a execução que “consiste nas operações práticas necessárias para

efetivar o conteúdo daquela regra, para modificar os fatos da realidade de modo a que

se realize a coincidência entre a regra e os fatos”.5°

A dogmática, como visto, isolou as funções de cognição e execução em dois

processos distintos, o processo de conhecimento e de execução, cada um, como aponta

Caminã MOREIRA, com finalidades diversas: o processo de conhecimento cuja

finalidade consistiria na pesquisa dos direitos dos litigantes com vistas à declaração de

certeza expressa através da sentença de mérito, sendo que o processo de execução,

tendo como ponto de partida a certeza do direito, teria a função de realiza-lo

concretamente, motivo pelo qual entende-se que “seu campo de atividade é 0 mundo

fenomênico, em que o trabalho jurisdicional se concentra em atos tendentes à

satisfação do credor”.51 Caminã MOREIRA menciona, neste sentido, a idéia de

CARNELUTTI, o qual entendia que cabia ao processo de conhecimento a
transformação do fato em direito, enquanto ao processo de execução caberia a

transformação do direito em fato.

Elencando outras diferenças entre os referidos processos, assevera Caminã

MOREIRA que o processo de conhecimento é processo de sentença, enquanto o

processo de execução é processo de transformação do mundo empírico, sendo que

49 CUNHA, Alcides Munhoz da. obra citada, p. ss.
LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de lirecução, p. 44.

51 MOREIRA, Alberto Caminã. Defesa Sem Embargos do Executado, p. 3.

50
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naquele “centraliza-se o procedimento em tomo do juiz com a finalidade de obter a

sentença, ao contrário do que ocorre no processo de execução, em que a atividade é

mais dirigida para fora, a fim de serem expropriados os bens do devedor e atingido seu

patrimônio”.52

Afirmando tratarem-se de dois processos distintos, com princípios e

finalidades diversas, argumenta LIEBMAN que num e noutro a posição jurídica das

partes é distinta. Na cognição ambas estão em posição de igualdade e de equilíbrio

pelo fato de não se saber qual delas têm razão. Ao contrário, na execução não há mais

equilíbrio entre as partes, afirmando ele que não existe “contraditório sobre o direito

do credor estampado no título, que só pode ser objeto de discussão em novo processo

de cognição de caráter incidente, a que os embargos do devedor dão lugar”.53

Acerca da desigualdade das partes no processo de execução, comenta

Humberto THEODORO JR. que “deve-se, no entanto, evitar a conclusão de que

ocorre um desequilíbrio entre as partes, pois não é verdade que o Estado seja parcial a

favor do credor na execução. O certo é que o processo de execução não é predisposto

para a discussão do mérito, ele se contenta com 0 título executório”,54 sendo também

de índole não contraditória. Acrescenta, ainda, que é lícito ao devedor resistir à

pretensão executiva do credo, tendo de fazê-lo, contudo, atraves de um processo

cognitivo incidente denominado embargos do devedor, onde, nele e não na execução

se instalará o contraditório.

1.2 Função do Processo de Execução

O homem é um ser social, entretanto para que seja possível a convivência em

sociedade é necessário que todos se submetam a certas normas de conduta, sem as

quais seria impossível a convivência em sociedade. Mas, somente enquanto normas

desta especie, não assegurariam a estabilidade social, o que fez surgir a necessidade da

criação de normas de caráter obrigatório a regular a vida em sociedade. Neste sentido

52 MOREIRA, Alberto Caminã. Obra citada, p.3.
53 LIEBMAN, Enrico Tullio. Obra citada, p. 44.
54 THEODORO JUNIOR, Humberto. Processo de Execução, p. 12-13.
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doutrina LIEBMAN que “A nossa vida desenvolve-se em todas suas manifestações,

numa atmosfera jurídica: tudo o que fazemos é considerado pelo direito como coisa

permitida, ou proibida, como fatos que dão lugar a conseqüências jurídicas. A esse

conjunto de regras, que regem a vida de todos nós e as conseqüências de nossos atos, é

que chamamos de ordem jurídica”.55

A norma jurídica é de cunho obrigatório, e o que garante esta obrigatoriedade

é a sanção pelo seu descumprimento, sendo que uma vez “desobedecido o preceito

nonnativo, o Estado está sempre pronto a interferir, através de seus órgãos adequados,

para restaurar a ordem jurídica violada.”,56 o que é feito mediante a função

jurisdicional do Estado. Contudo, esta função, como alerta LIEBMAN, não consiste

somente em julgar, ou seja, declarar qual o direito aplicável ao caso submetido a

julgamento, “mas também em realizar praticamente a regra sancionatória decorrente da

inobservância daquela primeira regra”.57

Neste sentido, observa Humberto THEODORO JR. que “a execução forçada

destina-se específicamente a realizar a sanção”,58 sendo este o motivo pelo qual

LIEBMAN define execução como sendo “a atividade desenvolvida pelos Órgãos

judiciários para dar atuação à sanção”.59 Assim, caso o devedor deixe de cumprir, por

iniciativa própria, obrigação, cabe a intervenção estatal no patrimônio deste para

“tomar efetiva a vontade sancionatória, realizando, à custa do devedor, sem ou contra

a vontade deste, o direito do credor”.6° Nos dizeres de LIEBMAN “execução civil é

aquela que tem por finalidade conseguir por meio do processo, e sem concurso da

vontade do obrigado, o resultado prático a que tendia a regra jurídica que não foi

obedecida”.6l _
Luiz Peixoto de SIQUEIRA FILHO comenta que uma vez provocada a

atividade jurisdicional do estado, através do direito de ação, o resultado será a solução

do conflito de interesse por meio de decisões que culminam na sentença, a qual pode

55 LIEBMAN, Enrico Tullio. Obra citada, p. "l.
56 THEoDoRo JUNIOIL Humberto. obra citada, p. 2.
57 LIEBMAN, Emiw Tullio. obra citada, p. 4.
58 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Obra citada. p. 2
59 LIEBMAN, Enrico Tullio. Obra citada, p. 4.
6° TI-[EODORO JÚNIOR, Humberto. Obra citada, p. 2.
61 LIEBMAN, Enrico Tullio. Obra citada, p. 4.
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ser em função do pedido, declaratória para declarar a existência de um direito,

constitutiva para a alteração da relação jurídica de direito material ou condenatória

para aplicação de sanção em função da violação de um direito.

Assevera que “as duas primeiras modalidades (...) têm em si revelado cunho

de satisfatividade, o mesmo não ocorrendo com a sentença condenatória. Isto porque,

ao se condenar o réu a uma prestação, não se prescinde de sua vontade, sendo ela

necessária à realização do comando concreto fixado pela sentença condenatória”.62

Argumenta que após o advento de sentença condenatória surgem duas possibilidades:

o cumprimento voluntário da prestação ou sua inércia. Em permanecendo inerte cabe

ao autor ajuizar nova ação visando a execução do julgado.

Entende SIQUEIRA FILHO que o processo executivo surge como via de

solução ao não cumprimento da sentença que fixa uma obrigação ao réu, e utilizando

se dos ensinamentos de DINAMARCO, salienta que “a função do processo executivo

é realizar concretamente, sobre o devedor, a sanção definida e ordenada pela sentença.

Condenar, na linguagem processual, significa aplicar a vontade sancionatória,

tomando adequada a via processual da execução para atuação do direito
individualizado na sentença”.63

Contudo, não se pode unicamente atribuir ao processo de execução a função

de realização da sentença diante da existência do títulos extrajudiciais, devendo, como

salienta SIQUEIRA FILHO, entender-se que “a função do processo executivo é a

realização, independentemente ou mesmo contra a vontade do devedor, de prestação

constante em título executivo judicial ou extrajudicial”.64

\

1.3 O Caráter Jurisdicional da Execução

À medida que o Estado proibiu a justiça privada, passou ele ter a função de

solucionar as controvérsias mediante atuação da vontade concreta da lei, seja

62 SIQUEIRA FILHO, Luiz Peixoto de. Exceção de Pré-Exwzzf-fraude, p. 3.
63 SIQUEIRA FILHO, Luiz Peixoto de. Idem, ibidem.
64 SIQUEIRA FILHO, Luiz Peixoto de. fzzzzzzz, p. Io.
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declarando a norma jurídica aplicável ao caso concreto, seja pela realização de atos

materiais sobre o patrimônio do devedor para satisfazer o direito do credor.

A essa função denominou-se jurisdição, devendo ser entendida como “a

atividade que o Estado exerce visando à realização prática das normas jurídicas, quer

quando declara o direito no caso concreto, quer quando o executa efetivamente”,65

sendo o processo o instrumento de sua atuação.

Conforme mencionado anteriormente, no início da fase científica do processo

questionava-se a jurisdicionalidade do processo de execução, só merecendo este status

o processo de conhecimento. Salienta Araken de ASSIS que hoje é quase unissona a

tendência doutrinária em se reconhecer a natureza jurisdicional do processo de

execução.

Cândido DINAMARCO aponta a característica pacificadora da execução, pois

segundo ele, os conflitos surgem da pretensão de uma pessoa sobre um determinado

bem e da resistência da outra, sendo somente possível eliminar os conflitos “quando o

primeiro obtiver efetivamente o bem a que almeja, ou quando definitivamente ficar

declarado que não tem direito a ele”.66 Acrescenta DINAMARCO que quando um

destes resultados tiver sido obtido, a função estatal pacificadora estará cumprida, pois

não mais existirá a insatisfação do credor, enquanto reconhecido como tal, o que causa

tanto o desgaste social como a infelicidade da pessoa.

Anota DINAMARCO que:

Não estaria cumprida a função pacificadora do Estado (função juridica), se contentasse
platonicamente em chegar ao ponto de enunciar a regra ao caso concreto e deixasse ad
libitum do obrigado a realização do preceito. Quando ele não cumprisse volimtariamente,
teria a outra parte de contar com sua própria força para fazer valer o direito subjetivo
reconhecido, com todos os riscos e males da autotutela e com toda a conturbação que a
generalização desta representaria para a sociedade. Obviamente, não estaria consumado o
escopo social de pacificar com justiça. Daí o interesse público no processo de execução, no
qual o Estado completa a atividade voltada à atuação da vontade concreta do direito e
realização dos objetivos deste.67

Além da pacificação social, continua DINAMARCO, o resultado que o Estado

persegue através do processo de execução é aquele que o obrigado deveria realizar,

“THEODORO JÚNIOR Humberto. Obra citada, p. 10.
66 DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução Civil, p.98.
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sendo que, somente na falta dessa realização há a intervenção do Estado, consistindo

nisto o caráter de substitutividade da atuação estatal na execução. Conforme o mesmo

autor “do manifesto caráter substitutivo da execução forçada, ao lado do escopo de

eliminar litígios com justiça, atuando a vontade do direito, decorre sua inserção na

atividade jurisdicional do Estado, pois são tais os traços básicos da jurisdição”.68

No mesmo sentido, leciona Humberto THEODORO JR. que:

Tal como se concebe modemamente a jurisdição, não se pode negar o caráter jurisdicional e
contencioso ao processo de execução. Pois, não teria sentido para a realização da vontade
concreta da lei, limitar o Estado a sua função pacificadora dos litígios à simples enunciação
do direito aplicável em cada caso. O monopólio estatal da justiça exige que a função
jurisdicional vá além, para evitar que o particular tenha que usar a própria força para fazer
valer o direito subjetivo reconhecido em seu favor. Há nesta ordem de idéias, como destaca
Carnelutti, um significativo interesse público no processo de execução(...).69

Não deixando dúvidas quanto à jurisdicionalidade do processo de execução

asseverou LIEBMAN que “o conceito moderno de função jurisdicional abrange

necessariamente também a execução como atividade não simplesmente complementar. ~ . . . A . , . . . , 3, 70
da cogniçao e sim parificada com esta em importancia pratica e interesse cientifico .

1.4 Autonomia do Processo de execução

A distinção absoluta feita pela dogmática entre as atividades cognitiva e

executiva forçou a criação de dois processos também distintos, não se admitindo atos

executivos no processo de conhecimento e vice-versa.

Añrmando a autonomia do processos de execução, argumentou LIEBMAN

que:

(...) a existência de sentenças que não comportam execução (sentenças declaratórias e
constitutivas) tomou evidente que o processo de cognição constitui já por si forma perfeita e
completa de tutela jurídica que se manifesta na coisa julgada; ora a sentença condenatória dá
também lugar à coisa julgada, com resultado concreto e imutável do processo de cognição. A
execução, embora possível, nem sempre é necessária e freqüentemente o credor não precisa
lançar mão dela. Salientou-se assim a autonomia da função jurisdicional decisória na sua

Ú DINAIVIARCO, Cândido Rangel. Ezzzzzçâo Civil, p.i9o.
°* DINAMARCO, Cândido Rangel. Idem, ibââzm.
69 THEODORO IÚNIOR, Humberto. Obra citada, p. 11.
7° LIEBMAN, Enrico Tullio. Obra citada, p. 5.
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finalidade de verificação e formulação da regra juridica válida para o caso concreto. Conclui
se daí que a ação condenatória, da mesma forma que as outras, morre por consumação, isto é,
por haver atingido seu fim no momento em que passa em julgado a sentença. A execução, na
eventualidade de ser proposta, representa novo e separado processo."

Luiz Peixoto de SIQUEIRA FILHO, mencionando os ensinamentos de

Marcelo Lima GUERRA, afirma que efetivamente há uma ligação entre o processo

executivo e a sentença condenatória, mas entretanto tal vínculo não compromete a

autonomia do processo de execução. Leciona Marcelo Lima GUERRA que “a função

peculiar da sentença condenatória é a de preparar o processo de execução, no sentido

de se permitir ao autor, que obteve a condenação do réu, aquilo que, segimdo a

sentença condenatória, o mesmo réu deveria cumprir”.72

Conforme aponta SIQUEIRA FILHO, o processo de conhecimento inicia-se

com a demanda e se finda com a sentença, e o processo de execução, caso o devedor

não cumpra espontaneamente a sentença, o que demonstra não ser o processo de

execução uma conseqüência inevitável da sentença condenatória, inicia-se com base

num título, que é a própria sentença condenatória, termo final do processo de
conhecimento.

Segundo Humberto THEODORO JR, “ainda que apoiada em sentença

condenatória, a execução só se realiza por meio de nova relação processual, autônoma

frente ao processo de conhecimento (...)”.73 No mesmo sentido doutrina LIEBMAN: “a

ação executória é ação nova nascida da sentença condenatória; o pedido que promove

a execução e portanto o objeto desta também é diferente, visando a realização da

sanção, tal como indicada no título executório, e não a decisão de um conflito de

pedidos contraditórios”.74 ,

Argumenta SIQUEIRA FILHO, em favor da autonomia do processo de

execução, a subordinação deste ao preenchimento das condições da ação e dos

pressupostos processuais específicos. Ainda segundo o mesmo autor, outro exemplo

que revela a autonomia do processo de execução é a execução fundada em título

“ LIEBMAN, Enrico Tunas. Idem, p_4s-46.
72 GUERRA, Marcelo Lima. Execução F orçada, p. 22, apud SIQUEIRA FILHO, Luiz Peixoto de.

Exceção de Pré-Executividade, p. IO.
73 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Obra citada, p. 14-15.
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extrajudicial, pois neste caso não há processo de cognição que anteceda o de execução.

Neste sentido, leciona Teori Albino ZAVASCKI dizendo que:

(. . _) o traço mais marcante dessa autonomia é a tendência cada vez mais acentuada em nosso
sistema - contrariando antigas lições que recomendavam a prévia cognição antes da tomada
de medidas executivas (...) de admitir postulações diretas de tutela de execução. É o que
ocorre nas ações de execução fundadas em título executivo extrajudicial, nas quais a tutela
cognitiva se dera quando já desencadeados os atos de execução (...).75

Contudo não se pode considerar, como fez a dogmática, absoluta a separação

entre processo de conhecimento e de execução, conforme faz notar Caminã
MOREIRA citando ensinamento de Ovídio Batista da SILVA:

Todavia, a autonomia dessas figuras não é exacerbada nem absoluta, nem é fun em si
mesmo, Ao contrário a separação radical, como se tratasse de dois compartimentos
estanques, do processo de conhecimento e do processo de execução, é imprópria e incapaz de
dar-nos explicação satisfatória para as inúmeras ações, onde as operações de transformação
da realidade se dão dentro do processo de conhecimento, o que significa que as atividades de
cognição e execução podem e, seguidamente, em verdade se encontram misturadas numa
mesma demanda.7°

Para consolidar o entendimento da possibilidade de coexistência de

conhecimento e execução no mesmo processo, utiliza-se Caminã MOREIRA dos

ensinamentos de LIEBMAN, o qual afirmava que as atividades de execução e

conhecimento poderiam ser reunidas em um único procedimento, e DINAMARCO,

para o qual é a existência de cognição no processo de execução que confirma sua

jurisdicionalidade. Com base em Barbosa MOREIRA, o mesmo autor faz notar que a

união das funções cognitiva e executiva ganha relevância sob o prisma da efetividade.

A efetividade de um processo cognitivo pode ser reforçada com a introdução, nela, de

aspectos executivos, bem como “a efetividade do processo de execução pode ser

reforçada com a introdução nele de aspectos cognitivos”,77 como faz a exceção de pré

executividade.

LIEBMAN, Enrico T ullio. Obra citada, p. 49.
7% ZAVASCKI, Teori Albino. Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 8, p.42.
*É SILVA, ovââiø Batista da. szzzzzzzçzz z Caim Julgzzdzz, p. sv apud Mont-zrRA, Alberto Caminã.

Obra citada, p. 4.
T' MOREIRA, Alberto Caminã. Obra citada, p. 6.
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Apenas a título de ilustração, insta salientar que no Código de Processo Civil

de 1939 a atividade cognitiva e executiva estavam cindidas num só processo, em

função do art. 196 que dizia que o processo nascido com a citação do réu para a

cognição só vai terminar ao fim da execução. Conforme DIN AMARCO, tal enunciado

era a negação da autonomia do processo executivo, negando, portanto, a existência de

uma relação processual distinta e autônoma perante a que há no processo de
conhecimento.

1.5 A posição privilegiada do credor na execução

Como dito anteriormente, o processo civil clássico foi estruturado de maneira

que as funções cognitiva e executiva foram separadas em dois organismos processuais

distintos, sendo vedada a existência de execução no processo de conhecimento.

Conforme aponta Ovídio Batista da SILVA “a elaboração teórica dessa categoria

processual denominada processo de conhecimento, com a feição e os limites que a

doutrina lhe atribuiu, tem como pressuposto implícito o princípio de que nele não

deverá ter lugar nenhuma espécie de execução jurisdicional”.78

Portanto, tendo havido um prévio processo de conhecimento que culminou

numa sentença condenando o devedor a uma prestação, no processo de execução

caberá tão somente o cumprimento do julgado, não podendo o devedor voltar a discutir

o que já foi objeto do processo de conhecimento. Sobre o papel desempenhado pela

sentença condenatória na preparação da execução leciona LIEBMAN que a mesma

“proporciona a certeza da existência do direito do credor, insatisfeito pela falta de

cumprimento do devedor, e ê ao mesmo tempo fonte imediata e direta da regra

sancionatória, para cuja efetivação a execução é realizada”.79

Ao contrário do processo de conhecimento que tem por objetivo descobrir e

dizer através da sentença qual regra juridica deve ser aplicada naquele caso concreto, o

processo de execução parte do pressuposto da existência do direito declarado na

sentença, devendo apenas efetivá-lo na prática.

78
SILVA, Ovídio Batista da. Curso de Processo Civil, vol. 2, p. 151.
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Nas palavras de Ovídio Batista da SILVA:

Fundamentalmente, o que se pretende significar com tudo isso é que no processo de
execução nada mais resta para ser decidido, desde que a controvérsia que alimentara o
processo de conhecimento fora julgada pela sentença. No processo de execução não há,
consequentemente, lugar para defesa do demandado. Melhor dizendo, não existe nele nem
mesmo a figum de um demandado, assim como este é considerado no processo de
conhecimento. Existe o devedor condenado que a sofie e que não dispõe de outro meio para
livrar-se da execução senão ataca-la, por sua vez, com uma demanda inversa, dirigida contra

o credoršoque seja capaz de desfazer o título executivo com base no qual a execução se
procede.

O processo de execução foi indiscutivelmente organizado e estruturado de

forma a satisfazer o crédito expresso no titulo executivo, sendo que consoante lição de

LIEBMAN, o que foi objeto de discussão no processo de conhecimento, ou seja a

existência ou não do direito e consequentemente do crédito “não podem influir

diretamente sobre o desenvolvimento da execução que recebe o título como postulado

1nó1s¢uúvz=z1(.._)°°.81

Resume adequadamente a posição privilegiada do credor conferida ao credor a

lição de Humberto THEODORO JR:

A execução forçada tem como pressuposto o título executivo que atesta a certeza, liquidez e
exigibilidade da dívida. Não visa ela, desta forma, a discussão e fixação do direito das partes,
mas diretamente a realização da prestação que o título faz presumir como um direito pré
reconhecido do credor. De tal sorte, no processo de execução, o fim imediato da citação não
é chamar o executado para se defender, mas sirn o de confirmar o adimplemento, segundo
pressuposto específico da execução forçada. O credor que acaba de sair do processo de
conhecimento ou que tem em seu poder um título executivo extrajudicial, nada mais tem a
discutir com o devedor; trata-se apenas de executar seu direito, tomando-o efetivo.82

Também exemplifica a superioridade do credor conferida pelo título Edson
Ribas MALACHINI:

É uma situação bem diferente da do processo cognitivo, em que as partes estão em igualdade
de situação, tendo o réu apenas o ônus de defender-se, e que terminará não por um ato de
satisfação da pretensão do autor, mas por uma sentença que somente definirá o direito
aplicável à espécie, para só a partir dai (...) em um processo sucessivo (caso das sentenças
condenatórias), praticarem os atos necessários à obtenção daquela satisfação. Veja-se que(...)
tem eles já por título (isto é, por base) a sentença proferida ao final do processo (...) com a

LIEBMAN, Enrico Tullio. Obra citada, p. 19.
8° SILVA, Ovídio Batista da. Obra citada, p. 152.
81 LIEBMAN, Enrico T ullio. Obra citada, p. 21.
82 THEODORO JÚNIOR Humberto. Obra citada, p. 345.
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situação entre as partes já perfeitamente definida após ampla cognição e contraditório nele. .
propiciados.

Tendo a execução como pressuposto a existência do título judicial ou

extrajudicial, ao qual é atribuída uma presunção da existência do direito, e

considerando que, no processo de execução o devedor é citado para não para defender

se, mas sim cumprir obrigação constante do titulo, fica clara a posição de

superioridade em que se encontra o credor na execução, pois ao devedor caberá pagar

a divida ou nomear seus bens à penhora.

Diante deste quadro, afirma Luiz Peixoto de SIQUEIRA FILHO que “não há

contestação no processo de execução, nem discussão acerca do fato que originou o

crédito. É certo também afirmar estar excluída a atividade de conhecimento do

processo de execução, ressalvado o conhecimento exercido no momento da verificação

dos pressupostos e condições da ação, devendo qualquer tipo de discussão ser

postergadas aos embargos, que é, no modelo executivo clássico, a única forma de

defesa do executado.

2. A Defesa do Executado

2.1. Embargos do Devedor

Como visto acima, o processo de execução foi construído tendo como

pressuposto que nela não haveria mais questões a serem discutidas, pois o título

executivo com base no qual é proposta traz consigo a presunção de existência do

direito amplamente discutido no processo de conhecimento ou presumido em virtude

de lei (títulos executivos extrajudiciais), cabendo tão somente ao processo de execução

a realização prática do direito já reconhecido ao credor.

Em função de no processo de execução, conforme construção clássica, não

comportar cognição, à exceção do atividade cognitiva relativa à verificação das

33 MALACHINI, Edson Ribas; ASSIS, Arakem de. Comentários ao Código de Processo Cívil, vol.
10, p. 47.
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condições da ação e dos pressupostos processuais, não seria possível a defesa do

executado no próprio processo executivo, motivo pelo qual entendem alguns

doutrinadores que diante de um processo de execução o devedor é citado não para se

defender, mas para cumprir a obrigação constante no título.

Contudo, em que pese a execução ter como pressuposto o título executivo que

carrega consigo a presunção do direito, cabendo aquela somente sua atuação no mundo

fenomênico, conforme aponta LIEBMAN, “isto não exclui a possibilidade de

controvérsias”.84 Comenta o insigne autor que primeiramente podem surgir

controvérsias no próprio processo de execução como por exemplo quando houver a

inobservância, durante seu desenvolvimento, de normas que o regulam, ou ainda

dúvidas com relação à própria situação jurídica material entre as partes.

Entretanto, deixando bem evidente um dos pilares do modelo executivo

clássico, continua LIEBMAN dizendo que, diante da eficácia abstrata do titulo que

toma rápido o processo de execução, mas em virtude da possibilidade mesmo pouco

comum de que o credor não tenha direto surge um problema, que segundo ele “se

resolve atribuindo ao título eficácia abstrata e independente no plano da execução, e

conferindo ao mesmo tempo ao executado o poder de reagir indiretamente, tirando ao

titulo a sua força por meio de processo de cognição incidente, em que possa
demonstrar a inexistência do direito do credor”.85

Portanto, analisando-se a estrutura paradigmática do processo de execução, vê

se “que o devedor efetivamente não pode defender-se diretamente na execução

invocando qualquer espécie de defesa(...)”,86 sendo que o único meio posto à

disposição do executado é a promoção de outra ação denominada embargos do

devedor, a qual só será admitida, “para maior garantia do exeqüente, só depois de

seguro o juízo pela penhora ou pelo depósito da quantia devida”.87

Resume adequadamente as idéias acima mencionas a lição de Humberto
THEODORO JR:

84 LIEBMAN, Enrico Tullio. Obra citada, p. 215.
85 LLEBMAN, Enrico Tullio. Obra citada, p. 215.
8° LIEBMAN, Enrico Tuilio. Idem, p. 216.
87 LJJEBMAN, Enrico runio. Idem, ibidem.
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O fun da execução é apenas e simplesmente a realização da sanção expressa no título. (grifo
nosso) Essa objetividade do processo executivo não exclui, é obvio, a possibilidade de
controvérsias, quer entre as partes, quer entre credor e terceiros atingidos pelos atos de
execução. Como a execução é de índole não contraditória, nem seu rito é predisposto ao
tratamento das controvérsias acaso surgidas, deverão estas ser debatidas e solucionadas em
procedimentos incidentes especiais. Denominam-se embargos os incidentes em que o
devedor ou terceiro procuram defender-se dos efeitos da execução forçada.88

No mesmo sentido também leciona Arakem de ASSIS, pois para ele

“Avulta indiscutível (...) que a função executiva, a despeito de alguma dose de

cognição, vise à atuação do direito de crédito e não à declaração de direitos litigiosos.

Em vista disso, o processo executivo não comporta a defesa do devedor,

necessariamente dirigida à desconstituição da pretensão de executar, que se realizará

(...) através de ação autônoma”.89

Assim, representam os embargos do devedor a única forma pela qual

podem os executados defenderem-se de um processo de execução.

2.1.1 A natureza jurídica dos embargos do devedor

O único meio posto à disposição do executado para defender-se de um

processo de execução contra ele movido é através dos embargos do devedor que tem

por flnalidade atacar o título executivo. Assevera Humberto THEODORO J R, que

para que se extinga a ação executiva deve-se anular o título, sendo que para isto terá, o

devedor, que utilizar-se dos embargos.

Acerca da natmeza dos embargos, assevera Edson Ribas MALACHINI que

tratam-se de ação, e acrescenta que “Não são simples defesa apresentada nos mesmos

autos, como resposta ã ação executiva proposta pelo suposto credor, em sua

modalidade principal, a contestação; antes, são ação contrária, como a reconvenção”.9°

Da mesma opinião compartilha Humberto THEODORO JR, para quem os

embargos não são uma simples resistência como a contestação no processo de

conhecimento. Na verdade, diz ele que “o embargante toma uma posição ativa ou de

ataque, exercitando contra o credor o direito de ação à procura de uma sentença que

*S TH1EoDoRo JÚNIOR, Humberto. om citada, p. 345-346.
89 ASSIS, Arakem de. Manual do Processo de Execução, p. 957.
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possa extinguir o processo ou desconstituir a eficácia do título executivo”.9l No

mesmo sentido lecionara LIEBMAN: “Os embargos são, pois, ação, em que o

executado é autor e o exeqüente é réu, mais precisamente, a ação do executado

visando anular ou reduzir a execução ou tirar ao título sua eficácia executória”.92

Seguindo o mesmo entendimento acerca dos embargos do devedor, manifesta

se José Carlos Barbosa MOREIRA:

Não constituem, tais embargos (...) um meio de defesa, assimilável à resposta (ou em termos
específicos à contestação do réu no processo de conhecimento) (...). Têm os embargos, pois
natureza de ação, distinta da que se está exercitando no processo executivo, embora
intuitivamente conexa (em sentido lato) com ela, e tendente a destruir o aludido processo, ou
a cortar-lhe os excessos. O oferecimento dos embargos dá ensejo à formação de novo
processo, que não se confunde como executivo e tem natureza de um processo de cognição.9°

No que tange à natureza dos embargos, é pacífico na doutrina que eles

possuem natureza jurídica de ação de conhecimento, autônoma no sentido de formar

outro processo diverso do executivo e de caráter incidental ao processo de execução.

Insta salientar que diverso de quase toda a doutrina é o entendimento de

Alberto Caminã MOREIRA, pois para este, “os embargos não formam outra relação

processual, não formam outro processo. Se apresentam caráter incidental, passam a

fazer parte daquilo sobre que incidem, isto é, passam a fazer parte do processo de

execução, que, assim, tem sua cognição dilatada, ampliada”.94

2.1.2 A penhora como condição de admissibilidade dos embargos

O processo de execução clássico, como dito anteriormente, foi construído com

base no pressuposto de não haver um seu interior questões a serem discutidas, tendo

com finalidade a satisfação, através de atos materiais, do direito do credor reconhecido

no título.

9° MALACHIN1, Edson Ribas; ASSIS, Arakem de. Obra citada, p. 27.
91 rrrEoDoRo JUNIOR, Humberto. obra citada, p. 348.
92 LLEBMAN, Em-i<z<› rurriø. Obra citada, p. 216.
93 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O Novo Processo Cívil Brasileiro, p. 336.
94 MOREIRA, Alberto Caminã. Obra citada, p. 13.
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Assim, não podendo haver cognição no processo de execução, visto que esta

tem como pressuposto o título, mas diante da possibilidade de materialmente não

existir o direito do credor, foi dada a possibilidade de defesa ao devedor por meio dos

embargos do devedor, que constituem uma verdadeira ação cognitiva, autônoma e

incidental ao processo de execução, através da qual tenta-se fulmina-lo.

Contudo, no modelo paradigmático do processo de execução, o único meio de

defesa disponível ao executado só pode ser exercido mediante a realização prévia da

penhora ou do depósito do bem ou valor objeto da execução. Dispõe o art. 736 do

Código de Processo Civil 1 O devedor poderá opor-se à execução por meio dos

embargos, que serão autuados em apenso aos autos do processo principal. O art. 737

dispõe que “não são admissíveis embargos do devedor antes de seguro o juízo: I - pela

penhora, na execução por quantia certa.

A penhora, portanto é requisito para o devedor opor-se à execução. Conforme

ensina LIEBMAN: “a penhora é o ato pelo qual o órgão judiciário submete a seu poder

imediato determinados bens do executado, fixando sobre eles a destinação de servirem

à satisfação do direito do exeqüente. Tem, pois, natureza de ato executório”.95

Entendimento semelhante manifesta Vicente GRECO FILHO para o qual “a penhora é

ato de apreensão de bens com a finalidade executiva e dá início ao conjunto de

medidas tendentes à expropriação de bens do devedor para pagamento do credor”.96

Na mesma esteira segue Humberto THEODORO JR. afirmando que a penhora

consiste no primeiro ato oficial por meio de que o Estado põe em prática o processo de

expropriação executiva, apreendendo bens constantes do patrimônio do devedor.

No tocante à penhora e os embargos, leciona Ovídio Batista da SILVA:

A penhora, nas execuções por quantia certa, e o depósito, na execução para entrega de
coisas, são medidas rigorosamente executivas (...). O processo de execução inicia-se pela
penhora - que é o ato inicial da futura expropriação (...) e os embargos são reação do
executado contra essa atividade executória Não pode haver embargos antes da penhora ou
do depósito porque ainda não há execução a embargar. A função dos embargos é justamente
desfazer a execução em curso.”

95 LIEBMAN, Enrico Tullio. Obra citada, 124.
96 GRECO F ILHO, Vicente. Direito Proceâtsual C1vilBrasileiro, p. 442.
97 SILVA, Ovídio Batista da. Obra citada, p.159.
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Conforme aponta Humberto THEODORO JR., os embargos são uma reação

contra a penhora, que é o primeiro ato executivo da execução por quantia certa, a

preparar a expropriação ou alienação forçada dos bens do devedor.

Sobre a necessidade de segurança do juizo para opor embargos, assevera

Edson Ribas MALACHINI, tendo em vista a suspensão da execução com o

recebimento dos embargos, que esta exigência representa uma segurança ao exeqüente

presumivelmente credor, como também visa assegurar um resultado útil ao processo,

pois durante o tempo de suspensão da execução o executado poderia se desfazer de seu

patrimônio fmstrando o direto do exeqüente.

Com as considerações acima procurou-se traçar os pilares sobre os quais foi

construído o paradigma executivo clássico, um processo em que foram extirpadas

questões cognitivas e consequentemente a possibilidade de defesa do executado no seu

interior, devendo, a defesa ser exercida por meio dos embargos, um processo de

cognição autônomo e incidental, cujo exercício foi condicionado à prévia penhora dos

bens do executado.
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Capítulo III - Exceção de Pré-Executividade. A Quebra do Paradigma Executivo
Clássico

1 Considerações Preliminares

O processo de execução dito clássico foi construído de forma a não possibilitar

a defesa do executado no seu interior. A única forma de defesa contra a execução é por

meio da ação de embargos, cujo exercício foi condicionado à penhora ou ao depósito,

que são atos executivos pelo quais se adentra ao patrimônio do devedor. Assim,

quaisquer discussões, até mesmo em relação aos próprios requisitos da execução,

deveriam ter sede somente nos embargos, sendo para tanto necessária a contrição

judicial sobre os bens do devedor.

Qualquer processo deve atender, incondicionalmente a todos os requisitos

legais, contudo, pode ocorrer de ser proposto um processo de execução que não

preenche todos os requisitos, sendo que, até mesmo perante esta situação, a defesa só

poderia ser exercida após a constrição judicial dos bens do devedor, configurando,

neste caso, evidentemente, uma injustiça e um afronte ao principio constitucional do

devido processo legal.

Sobre a injustiça que um processo de execução indevido pode causar, explica

Sandro Gilbert MARTINS que nos dias de hoje há um acesso facilitado á via executiva

proporcionado pelo grande rol de títulos executivos extrajudiciais, o que vem

acarretando “transtomos indevidos e até ilegítimos para a esfera patrimonial de um

elevado número de pessoas”.98 E continua Sandro MARTINS afirmando exatamente

que a preocupação em se evitar execuções injustas levou à indispensabilidade da

prévia cognição (nulla executío sine título), regra contida no art. 583 do Código de

Processo Civil. Segundo o mesmo autor: “A razão de ser desta preocupação - e por

conseqüência desse predicado do art. 583 do CPC - está no fato de que a via executiva

permite ao credor, imperativamente por atos do Estado, adentrar ao patrimônio do

devedor e dele retirar a satisfação do seu direito. Logo, diante dos inúmeros reflexos

93 MARTINS, Sandro Gilbert. A Defesa do Executado por Meio de Ações Autónomas, p. 67.
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causados pela atividade executiva, deve ela estar em consonância com as normas

previstas para esse fim”.99 Ainda conforme Sandro MARTINS, tendo em vista que

para que a atividade executiva do Estado seja acionada necessita-se apenas a existência

do titulo a “legitimidade ou ilegitimidade a atividade executiva depende
exclusivamente da estrita aplicação da normas que disciplinam o poder executivo, isto

é, da aplicação das normas processuais”. um

Considerando que através do processo de execução é atingido diretamente o

patrimônio do devedor, conforme assevera Marcos Valls FEU ROSA, ele não pode

iniciar ou prosseguir se não preencher todos os requisitos legais, pois em assim

incorrendo estaria afrontando o princípio do devido processo legal.

Aponta Marcos Valls FEU ROSA que “cada ato do processo de execução,

para sua perfeição, exige 0 cumprimento do que determinam os preceitos legais, num

tríplice aspecto: quanto aos seus pressupostos, a sua forma e ao seu conteúdo. Tal

exigência, observa William Couto Gonçalves, visa sobretudo, à boa ordem e a

securidade social, pois na execução forçada, o Estado se adentra ao patrimônio do

obrigado, arrebatando-lhe bens e transformando-os, ao depois, em pecúnia(...)”.1m

Contudo, conforme anota FEU ROSA, é admissível que o magistrado, a

despeito de ser seu um dever imposto pelo ofício, não detecte a ausência dos requisitos

necessário para se iniciar e se prosseguir a uma execução, sendo que tal situação pode

decorrer do excesso de serviço que faz com que o magistrado tenha de analisar

superñcialmente a petição inicial, e “em função disto, determinar a citação de pessoa,

com a conseqüente privação de bens, sem que, contudo, houvesse possibilidade para

tanto”.l°2 Para F EU ROSA, tendo início uma execução que não preenche os requisitos

legais, seria inconstitucional a intromissão do Estado no patrimônio do devedor, pois

estar-se-ía privando um cidadão de seus bens sem o devido processo legal.

Desta forma, um processo de execução só pode ser iniciado e prosseguir para

se admitir a interferência no patrimônio do devedor se estiverem presentes todos os

requisitos impostos pela lei, contudo, conforme bem aponta Luiz Edmundo Appel

99 MARTINS, Sandro Gilbert. A Defesa do Executado por Meio de Ações Autónomas, p. 68-69.
10° MARTINS, Sandro Gilbert. Idem, p. 70.
101 FEU ROSA, Marcos Valls. Exceção de Pré-Execufividade, p. 17-18.
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BOJUNGA, o processo de execução apresenta certas situações incoerentes. “Com

efeito, a relação processual executiva, mesmo irregular, viciada, sem a presença de

pressupostos de existência e validade, muitas vezes, obriga o executado a submeter o

seu patrimônio à constrição abusiva da penhora, para então, em sede de embargos,

apontar as irregularidades, algumas visíveis e não constatadas pelo juiz”. 103

Conforme bem aponta Marcos Valls F EU ROSA, em tendo iniciado uma

execução que não preenche os requisitos legais, não pode o Estado atingir o

patrimônio do devedor pela penhora visto que trata-se de matéria que antecede a

discussão acerca da exigência da penhora para que possa o devedor opor-se a

execução, pois o que se tem em mira, aqui, é a possibilidade de se efetivar a penhora.

E continua F EU ROSA:

Pairando sobre a cabeça do devedor a ameaça de penhora de seus bens em execução que não
observe o princípio do devido processo legal, pode e deve 0 mesmo defender-se em juím a
fim de evitar a prática de ato manifestamente inconstitucional. Os meios de se impedir a
penhora, contudo, não estão previstos no Codigo de Processo Civil, que, em seus artigos 736
e 737 afirma simplesmente que o devedor poderá opor-se à execução através dos embargos,
que não são admissíveis antes de seguro o juizo, dentre outras coisas pela penhora. Diante
deste vácuo legal, doutrina e jurisprudência vão (...) afastando o entendimento de que é
indispensável a realização da penhora para que o devedor possa, só então, através dos
embargos, opor-se à execução, mesmo quando pretende argüir matérias anteriores e
prejudiciais da penhora 104

Luiz Edmundo Appel BOJUNGA, na mesma esteira profere:

A regra do art. 737, I e II do CPC, que condiciona os embargos do devedor à prévia
segurança do juízo pela penhora ou pelo depósito, cede quando interpretada de forma
racional, pois muitas vezes o patrimônio do executado é, até mesmo insuficiente para a
garantia de um processo manifestamente irregular. Impossibilitar a defesa do executado
nestes casos, concedendo ao credor inescrupuloso a tutela vantajosa do processo executório,
sem formas de oposição incondicionadas, não parece o melhor caminho para o Direito.
O processo visa precipuamente a coagir o executado a prestar alegado direito do exeqüente,
tonando efetiva a sanção obtida pela via jurisdicional (___). No entanto, os processos
subordinam-se a inúmeros pressupostos. A verificação dos mesmos deverá ser rigorosamente
observada pelo magistrado ao tomar contato com a pretensão executiva, cumprindo ao
executado a fiscalização. Quando ocorre violação de um ou mais pressupostos processuais
na execução, sem que o juiz tenha condição de perceberfi _ .), abre-se ao executado, em

“Ê FEU RosA, Marcos vais. obra citada, p. is.
103 BOJUNGA, Luiz Edmundo Appel. A exceção de pré-executivídade, Repro 55, p. 62.
'04 FEU ROSA, Marcos Valls. Obra citada, p. 22-23.
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qualquer ƒàse do procedimento, a oportunidade do ofifrecimento da exceção de pré. . ,, 105 x . - z
executzvzdade . (grijo nosso).

Portanto, a exceção de pré-executividade, instituto construído doutrinária e

jurisprudencialmente representa a quebra do paradigma executivo clássico, visto que

possibilita que o executado, diante de um processo que não preencha os requisitos

legais, se defenda no próprio processo executivo, prescindindo dos embargos e da

conseqüente constrição judicial de seus bens.

Conforme bem aponta Nelson RODRIGUES NETTO, a exceção de pré

executividade “considerada como meio de defesa do executado no processo de

execução, relativiza a relação entre o processo de conhecimento e 0 de execução,

desconsiderando a profunda dicotomia que entre ambos existe, permitindo

manifestação do devedor, no processo de execução sem prévia garantia do juízo”. 106

Ao se permitir, por meio da exceção de pré-executividade, a defesa no interior

do processo executivo, está-se nele introduzindo a cognição propriamente dita bem

como abrindo oportunidade para o efetivo contraditório. Há que se comentar que

equivocado está o pensamento de que não há contraditório no processo de execução,

pois conforme ensina DINAMARCO, somente haverá processo se houver
contraditório. Contudo, conforme observa Nelson NERY JR., o contraditório deve ser

observado de acordo com as peculiaridades do processo sobre o qual esteja sendo

aplicado. Portanto, “o contraditório deve ser entendido e admitido, na medida das

características do processo em que é exercido e conforme delineado por lei”. 107

Conforme salienta Nelson RODRIGUES NETTO, a característica do

contraditório no processo de execução consiste no fato de ser ele diferido, surgindo

mais comumente com os embargos do devedor e portanto de forma incidente e noutro

processo. Salienta também que o contraditório pode se dar na própria relação

processual executiva, como por exemplo em virtude de questões derivadas dos atos

105 BOJUNGA, Luiz Edmundo Appel. Obra citada, p. 63.
'06 RODRIGUES NETTO, Nelson. Exceção de Pré-Executividade, Repro 95, p. 29.
If” RODRIGUES NETTO, Nelson. Idem, p. 31.
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executivos, cuja decisões são tomadas no próprio processo de execução como no caso

do valor de bens penhorados, só ocorrendo, entretanto, após a penhora.

Observa Nelson RODRIGUES NETTO que “Nem sempre, contudo, o

contraditório é diferido,w8 pois (...) há cognição e contraditório com a interposição da

exceção de pré-executividade, antes mesmo de qualquer ato constritivo sobre o

patrimônio do devedor”,m9 independentemente, portanto, dos embargos.

Sobre o contraditório no processo de execução, manifesta-se Luiz Edmundo

Appel BOJUNGA no sentido de que o principio do contraditório constitui garantia

fundamental que não pode ter restringida sua aplicação, devendo, portanto, também

estar presente no processo de execução, ainda que sob outra característica.

A estrutura do processo executivo brasileiro comporta contraditório nas mais diversas
modalidades de execução. (...) Nas obrigações de entrega de coisa de coisa certa e incerta e
nas obrigações de dar (expropriações), os embargos estão condicionados à garantia suficiente
do juízo (art. 737 do CPC). Este condicionamento do art. 737 e, principalmente a via única
dos embargos como forma de impugnação da relação e a ação executiva constituem, quando
condicionados à segurança do juizo, anomalias ao principio do contraditório e denotam uma
criticável desigualdade das partes frente ao Estado. Bastam singelos exemplos como exigir
se a penhora (art. 737, Il, do CPC) de quem não deve e que, para tanto demonstrar, deverá,
por absurdo, nomear bens em garantia que, muitas vezes nem os possui em suficiência. (...)
A penhora prévia na expropriação decorrente de titulo extrajudicial constitui anomalia ao
contraditório e mesmo a penhora decorrente de titulo judicial poderá ser atacada pela
exceção de pré-executividade. 1 10

Feitas estas considerações preliminares nas quais procurou-se demonstrar a

mptura com o dito paradigma executivo implementada pela exceção de pré

executividade, passar-se-á ao estudo deste instituto, que a despeito de não possuir

regulação legal, tem sido amplamente utilizado e aceito como forma de defesa contra

uma execução que não se reveste dos requisitos legais.

108 Em sentido contrário profere Alberto Caminã Moreira: “Não há propriamente em nosso sentir,
contraditório diferido, postergamento da garantia constitucional da defesa, posto que os embargos asseguram
também o contraditório no processo de execução, pois passam a fazer parte dele, vivem no interior desse
processo, e não noutro, apesar de terem natureza e ação, dada a sua incidentalidade. Dai a impropriedade de se
dizer- se contraditório diferido.

109 RODRIGUES NETTO, Nelson. Obra citada, p. 31-32.
"Ú BOIUNGA, Luiz Edmundo Appel. Obra citada, p. 66.
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2 Aspectos da Exceção de Pré-Executividade.

2.1 O Surgimento da Exceção de Pré-Executividade

Pode-se dizer que a exceção de pré-executividade, como meio de defesa no

interior do processo de execução, foi traçada por PONTES DE MIRANDA em

parecerm emitido em 1966 por solicitação da Companhia Siderúrgica Mannesmann. À

época, por duas vezes foi pedida a falência da empresa, sendo que ambos os pedidos

foram indeferidos pois estavam baseados em títulos falsos. Não obtendo êxito na

decretação de falência, os portadores dos falsos títulos ajuizaram execuções contra a

empresa, a qual antes que se realizasse a penhora sobre seus bens, requereu a nulidade

da citação sob a alegação de serem falsos os títulos. Pendente a decisão do juízo sobre

a decretação ou não da nulidade, é feita a consulta ao insigne jurista indagando se nas

24 horas para que 0 devedor pague ou sob pena de penhora, poderia a empresa alegar a

falsidade dos títulos independentemente do oferecimento de bens à penhorada, ao que

respondeu afirmativamente, defendendo, assim, a possibilidade de defesa do executado

no próprio processo de execução.

Como faz observar Nelson RODRIGUES NETTO acerca do parecer de Pontes

de Miranda:

Seria este o precedente histórico de aceitação da exceção de pré-executividade, como
expediente destinado a impedir a deflagração de atos constritivos em uma ação de execução
que não possui os requisitos necessários para sua instauração válida e regular. O insigne
parecerista foi enfático ao dizer que a penhora ou o depósito somente é de se exigir para a
oposição de embargos do executado; não para a oposição de exceções e de preliminares
concementes à falta de eficácia executiva do título extrajudicial. Esclarece que a exceção de
pré-executividade provoca 0 conhecimento de questão que o juiz não pode deixar de
apreciar, e que deve deferi-la, caso procedente, impedindo a constrição sobre o patrimônio
do executado, sob pena de cometer a arbitrariedade de penhorar bens de quem não está
sujeito à execução. Albergou-se, desde então, o direito do executado a demonstrar, in limine,
a falta de pressuposto a ensejar a continuação de uma ação de execução, na própria~ . . . . . 112
execuçao, sem a previa garantia do juizo.

1" PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Dez Anos de Pareceres, Parecer n°95.
“2 RODRIGUES NETTO, Nelson. Obra citada, p. 31-32.
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Interessante observar, como faz Caminã MOREIRA, que essa forma de defesa

sem embargos já consistiu de diploma legal. O Decreto n° 848 de 1890, que cuidou da

organização judiciária federal permitia de defesa antes de feita a penhora se exibisse

documento autêntico de pagamento da dívida, ou anulação desta. Possibilidade

semelhante era prevista no Decreto n° 5.225 de 1932 do Estado do Rio Grande do Sul,

no qual se admitia, antes de qualquer procedimento executivo, opor as exceções de

suspeição e incompetência do juízo ou de improcedência do meio executivo.

A despeito da falta de previsão legal, visto que não há outra forma de defesa

da execução que não pelos embargos, e após realizada a penhora, esta forma

altemativa de defesa no processo de execução passou a ser acolhida e estudada pela

doutrina, tendo tido, atualmente, grande aceitação pela jurisprudência.

Sobre a falta de previsão legal da exceção de pré-executividade em nosso

ordenamento juridico, interessante é observar a posição e Alberto Caminã MOREIRA

o qual sustenta não haver tal lacuna. Pare este, “não ocorre lacuna quando é possível

extrair-se da lei, com auxílio da hermenêutica, resposta a uma questão jurídica. Na

medida em que uma simples regra de interpretação sistemática, quase de mecânica

aplicação, dá ensejo à exceção de pré-executividade, não se pode admitir a existência

de lacuna”,“3 e cita como exemplo as condições da ação e dos pressupostos

processuais que são exigidos tanto no processo de conhecimento quanto no de

execução. Entende MOREIRA que inexistente a lacuna, desnecessária lei para regrar a

exceção de pré-executividade.

2.2 A Denominação

A defesa do executado no próprio processo de execução sem a necessidade de

oferecer embargos, e portanto, sem ter que submeter seus bens ao gravame da penhora

ou do depósito, tem sido denominada por grande parte da doutrina de exceção de pré

executividade. Esta denominação é defendida, por exemplo, por Arakem de ASSIS,

para quem “a forma excepcional de oposição do devedor ao processo de execução

“3 MOREIRA, Alberto Caminâ. Obra zimâa, p. 35.
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fundada nos pressupostos processuais merece rótulo genérico de exceção de pré

executividade, porque fulmina no nascedouro o ato executivo de constrição (depósito

ou penhora)”.“4 Também defende esta denominação Caminã MOREIRA, apesar de

concordar com Barbosa MOREIRA de que a expressão exceção de pré-executividade

é infeliz, continuando a procura por designação mais precisa.

Há contudo, divergências com relação à denominação do instituto, sendo, aos

olhos de Edson Ribas MALACHINI, e Nelson Nery Jr., inadequada é tal

denominação.

Edson Ribas MALACHINI assevera primeiramente que o termo exceção não é

comumente utilizado no sentido amplíssimo de defesa do réu, tendo o Código de

Processo Civil utilizado para significar as três exceções processuais de impedimento,

incompetência e suspeição. Acrescenta que o sentido mais próprio de exceção é para

signiñcar as exceções de direito material como a prescrição, ou seja, matérias que o

juiz só pode conhecer se alegadas pela parte.

No mesmo sentido leciona Nelson Nery Jr, o qual entende que a expressão

“exceção” traz a idéia de disponibilidade do direito, entendendo como correta a

denominação de objeção de pré-executividade, justificando pelo motivo de que seu

objeto é matéria de ordem pública decretável ex oflicio pelo juiz.

Insurge-se MALACHINI, também, contra o termo pré-executividade. Entende

que “o prefixo pré-, equivalente a pre-, denota anterioridade (ex.: preexistir); e

executividade significa: qualidade, caráter, atributo de executivo;(...) Assim, no único

sentido gramatical, lógico, exceção de pré-executividade só poderia signiñcar: exceção

que se opõe para sustentar, defender, argüir a executividade prévia”,“5o que

significaria a possibilidade de execução antes do processo, que já é conferido ao

título. Portanto, segundo MALACHINI, seria um contra-senso utilizar esta expressão

para designar uma exceção que exatamente se opõe à possibilidade de execução.

Diante do impropriedade gramatical e técnica, e devido à incongruência da

expressão exceção de pré-executividade, sugere MALACHINI a denominação

“4 ASSIS, Aral-tem de. Manual do Processo de Execução, vol. 1, p. 347 apud FEU ROSA, Marcos
Valls. Exceção de Pré-Executividade, p. 49.

“5 MALACHINI, Edson Ribas; ASSIS, Arakem de. Obra citada, p. 179.
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genérica de defesa intraprocessual “que pode ser considerada simples e abrangente,

não traduzindo senão a idéia de que se trata de qualquer meio de defesa do executado,

exercido no próprio processo de execução, contra a própria ação executiva (...)”.“6

Contra possível alegação de generalidade da denominação por ele sugerida,

fundamenta o ilustre jurista que “quando ela for usada, ela o será no contexto do

processo de execução; será empregada quando se estiver aludindo a este; e que, por

outro lado, é só em relação ao processo executivo que há razão em falar em defesa

intraprocessual”.117Assim, diante a falta de rigor lógico da expressão consagrada pela

doutrina e jurisprudência, melhor seria adotar-se a denomimação do instituto como

defesa intraprocessual, visto que pelo menos não se estaria comentendo o equívoco de

se atribuir uma denominação que não corresponde técnica e logicamente ao que

representa o instituto.

2.3 Natureza Juridica

No que tange à natureza jurídica da exceção de pré-executividade há

divergência doutrinária, entendendo alguns que possui natureza jurídica de exceção e

outros de objeção. Conforme anota Luiz Peixoto de SIQUEIRA FILHO, “Tanto a

exceção quanto a objeção são defesas contra o processo, sua distinção consiste em que,

enquanto por meio das exceções são argüidas matérias das quais depende provocação

para o conhecimento do juiz, por meio da objeção são argüidas matérias apreciàveis de

oficio”. U8

Alguns juristas como PONTES DE MIRANDA e Galeno LACERDA

entendem que teria natureza de exceção. Salienta Marcos Valls F EU ROSA que, se

considerar exceção no sentido de defesa alegada pelo réu, em que pese não ser este o

sentido adotado pelo Código de Processo Civil, poderia esta ser a natureza da exceção

de pré-executividade.

“Õ MALACHINI, Edson Ribas; Assis, Afakem de. Idem, p. 188-189.
“7 MALACHINI, Edson Ribas; ASSIS, Arakem de. Idem, p. 191.
“8 SIQUEIRA FILHO, Luiz Peixoto de. Obra citada, p. 84.
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Contudo, tendo em vista que por meio da exceção de pré-executividade argüi

se a ausência de requisitos da execução, que nada mais é que matéria que matéria de

ordem pública, cognoscível de oficio pelo juiz, há que se considerar a objeção como

sua natureza jurídica. Conforrne aponta FEU ROSA, “A expressão técnica utilizada

pelos doutrinadores para indicar aquele comportamento da parte do qual prescinde o

juiz para conhecer da matéria nele versada, por serem questões ligadas à validade da

relação processual e do direito de ação é objeção. A objeção abarca matéria de ordem

pública, e por esta razão deve a exceção de pré-executividade ser considerada como

tal”.“9 Do mesmo entendimento comunga Luiz Peixoto de SIQUEIRA FILHO, o qual

entende que tendo em vista que as matérias argüíveis mediante exceção de pré

executividade são de ordem pública, passíveis, portanto, de serem apreciadas de oficio

pelo juiz, possui o instituto natureza jurídica de objeção.

Há que se observar a discordância de Edson Ribas MALACHINI, que entende

não possuir o instituto natureza de objeção face à possibilidade de alegação, através da

defesa intraprocessual, de matérias como a prescrição, que só podem ser conhecidas se

alegadas pela partem Há ainda que se acrescentar a lição trazida por Caminã

MOREIRA, que na esteira do outros autores como Manoel Antônio Teixeira Filho

defende uma natureza incidental à exceção de pré-executividade. 121

2.4 A oportunidade de argüição da defesa intraprocessual

Com relação ao momento para a alegação da exceção de pré-executividade, o

mestre inaugural do instituto, Pontes, de Miranda, conforme entendimento de Galeno

LACERDA, “parece ter condicionado a defesa do executado (...) ao curto espaço de 24

horas entre a citação e a nomeação de bens a penhora”.m

Conforme salientado por Luiz Peixoto de SIQUEIRA FILHO, o prazo era este

tendo em vista que Pontes via a exceção de pré-executividade como uma forma de

ataque ao despacho inicial e especificamente à penhora. Os que pensam de maneira

“° FEU ROSA, Marcos vans. obra citada, p. 107.
12° MALACHINI, Edson Ribas; ASSIS, Arakem de. Obra citada, p. 178 e 361.
m MOREIRA, Alberto Caminã. Obra citada, p. 43.
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diversa, de acordo com Peixoto, entendem que o objetivo da exceção é atacar o

processo de execução, “uma vez que a matéria argüida diz respeito à existência e ao

desenvolvimento válido deste último.”m Assim, continua Peixoto, se a exceção atinge

a penhora é pelo fato de que esta não é possível de se efetivar num processo

constituído de forma irregular, portanto “impedir a efetivação da penhora é

conseqüência e não objetivo da exceção de pré-executividade”. '24

Como se alega por meio da exceção de pré-executividade matérias relativas

aos requisitos da execução, e tais são matérias de ordem pública, decretáveis de oficio

pelo juiz a qualquer tempo no processo, não ocorrendo em relação a elas a preclusão,

não há prazo para argüição da mesma. Há que se atentar, contudo, que, a despeito de

não haver prazo para o exercício da exceção de pré-executividade, ao réu cabe alegar

eventuais vícios na primeira oportunidade que lhe caiba falar nos autos, sob pena ser

lhe aplicado o parágrafo 3° do art. 267, respondendo pelas custas do retardamento.

Caminã MOREIRA entende que neste caso seria aplicável conseqüência mais severa,

com aplicação do art. 22 do Código de Processo Civil, deixando o juiz de condenar o

exeqüente em honorários caso não alegue a exceção na primeira oportunidade que lhe

fosse possível.

2.5 A Forma

No que tange à forma de argüição da exceção de pré-executividade, entende a

maioria da doutrina que a mesma não possui uma forma rigorosa. Tendo em vista que

através da defesa intraprocessual procura-se dar notícia ao juiz de que está havendo

uma execução que não preenche os requisitos necessários à formação e
desenvolvimento válido do processo, sendo inclusive matérias conhecíveis de oficio

pelo juiz, a argüição pode se dar por simples petição no processo. Aliás, como

assevera Marcos Valls FEU ROSA, “Sendo a argüição de ausência dos requisitos da

122 LACERDA, Galeno. Execução de T ítulo Extrajudícial e Segurança do Juízo, Ajuris 23, p. 14
'23 SIQUEIRA FILHO, Luiz Peixoto de. Exceção de Pré-Exezmzfvizíade, p. 64.
124 SIQUEIRA FILHO, Luiz Peixoto de. Obra citada, p. 64.
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execução um alerta ao juiz, a fim de que o mesmo cumpra seu oficio, não se pode

exigir maiores rigorismos de forma”.125

Também, neste sentido, conforme salienta Luiz Peixoto de SIQUEIRA

FILHO, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento de que a argüição

de nulidade no processo de execução pode se dar pela simples petição nos autos do

processo.

Marcos Valls FEU ROSA chega a sustentar que a argüição de ausência dos

requisitos da execução poderá ser feita até mesmo verbalmente, com o que não

concorda Peixoto por entender que somente através da petição documentada nos autos

seria possível ter certeza da obrigatoriedade da apreciação pelo juiz. Deixando contudo

o juiz de analisar a questão e tendo continuidade o processo com os atos constrição,

“restará àquele que tenha seus bens ameaçados por penhora impretrar mandado de

segurança para suspender a execução”.126

2.6 Legitimidade

Grande parte da doutrina, sobre este ponto, entende que o legitimado para opor

a defesa intraprocessual seria apenas o executado, pois é ele que figura no título como

devedor da obrigação nele representada, e ordinariamente cabe a ele opor-se à

execução, até mesmo porque o mandado executório é contra ele expedido. Contudo,

conforme interessante observação de FEU ROSA, pode haver um erro do autor quando

da indicação do devedor, ou até mesmo um erro do cartório ao expedir um mandado

executório contra pessoa diversa da indicada na inicial, portanto ilegítima. Diante da

citação de parte ilegítima, conforme assevera FEU ROSA, é admissível por meio da

defesa intraprocessual a argüição de ilegitimidade e a conseqüente extinção do

processo.

FEU ROSA estende a possibilidade de argüição da ausência dos requisitos da

execução também ao próprio credor, pois segundo ele uma execução nula não lhe

traria vantagem, não havendo portanto interesse no seu prosseguimento. Conforme

125 FEU ROSA, Marcos Valls. Obra citada, p. 54.
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bem asseverou Luiz Peixoto, coube a Marcos Valls FEU ROSA o mérito de romper

com esta tradição de atribuir a possibilidade de argüição de nulidades somente ao

devedor, pois “ao aludir que as nulidades do processo de execução podem ser argüidas

mesmo pelo credor, uma vez que seu objetivo - satisfação do crédito - só será

alcançado se o processo for constituído e desenvolver-se de acordo com os ditames da

lei”. 127

Além do exeqüente e executado, há outras pessoas interessadas na execução,

como por exemplo o fiador, o proprietário de bem oferecido em hipoteca, o

proprietário de bens alienados em fraude contra credores entre outros, os quais podem

ser atingidos pela execução por apresentarem, nas palavras de LIEBMAN,

responsabilidade executória secundária, sendo que a estes também seria possível argüir

exceção de pré-executividade. Conforme observa Caminã MOREIRA, “quem tem

responsabilidade patrimonial pode levantar a exceção”.l28

Portanto, estariam legitimados a propor a exceção de pré-executividade o

credor, devedor e terceiros que tivessem seus bens ameaçados pela execução, contudo

conforme observa Luiz Peixoto, tendo em vista que por meio da exceção alegam-se

matérias de ordem pública, mesmo que estas sejam alegadas por pessoa sem

legitimidade, ainda assim poderia resultar numa decisão do juízo, uma vez que seria

levado ao conhecimento deste a ausência de requisitos da execução em curso.

Conforme Marcos FEU ROSA, “Não importa, portanto quem deu conhecimento ao

juiz da ausência dos requisitos da execução, se pessoas legitimada ou não. O que

interessa é o fato de o juiz ser alertado, e o exame, ou reexame, das questões

pendentes, o que vale ressaltar, deveria ter sido feito de oficio”. 129

2.7 Admissibilidade da Exceção de Pré-Executividade

De uma forma geral, é pacifico o entendimento que a defesa intraprocessual é

admissível quando se trata de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de

*ló SIQUEIRA FILHO, Luiz Peixoto de. obra citada, p. és.
m SIQUEIRA FILHO, Luiz Peixoto de. Idem, p. 66.
128 MOREIRA, Alberto Caminã. obra citada, p. óv.
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oficio pelo juiz, como por exemplo os pressupostos processuais, as condições da ação,

houver vício no título executivo que lhe retire a executividade e nulidades em geral.

Conforme assevera Edson Ribas MALACHINI, é dever funcional do juiz

atentar para a existência dos requisitos da execução, independentemente da

provocação do interessado, portanto, o requerimento para que o juiz examine matérias

que deveria ter analisado e não 0 fez é uma mera lembrança ao magistrado do

cumprimento do seu dever. No mesmo sentido Marcos Valls F EU ROSA leciona que a

execução, como qualquer outro processo, tem seus requisitos, que devem ser

preenchidos para que possa se constituir, se desenvolver e chegar ao fim validamente,

de forma que o preenchimento de tais requisitos devem ser verificados de oficio pelo

juiz, sem o que não poderá dar início ou prosseguir com a execução. Havendo falha do

magistrado em detectar que não estão presentes os requisitos de execução deve ser

dada ciência ao juiz do seu esquecimento ou equívoco para que faça um reexame, do

que conclui-se que as matérias argüíveis via defesa intraprocessual são as conhecíveis

de oficio pelo juiz.

A maioria dos autores que tratam da matéria entendem que a defesa

intraprocessual é admissível a respeito de matérias de ordem pública, conhecíveis de

oficio e a qualquer tempo pelo magistrado. Neste sentido alude Nelson RODRIGUES

NETTO que “as matérias que podem ser objeto da exceção de pré-executividade são

aquelas de ordem pública, alegáveis e conhecíveis a qualquer tempo ou grau de

jurisdição, e, portanto, inclusive de conhecimento ex oñcio pelo juiz”.13° Com efeito,

Arakem de ASSIS, na esteira de Galeno LACERDA, manifesta entendimento de que

pode-se alegar via exceção de _pré-executividade a ausência dos pressupostos

processuais, que são matérias que cumpre ao juiz examinar de ofício ao lhe ser

apresentada a inicial.

Por seu tumo, acrescenta Luiz Edmundo Appel BOJUNGA que é admissível

via exceção de pré-executividade a alegação de nulidades, vícios pré-processuais e

processuais que tomam ineficaz o título executivo judicial ou extrajudicial, pois em

assim sendo não há título exeqüível, que é a base da execução, sendo que tais matérias

129 FEU ROSA, Marcos Valls. Obra citada, p. 55.
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são conhecíveis de ofício pelo juiz. Conforme Galeno LACERDA, “como ação que é,

a executória há de atender, também aos requisitos genéricos que condicionam a

legitimidade da relação processual e aos especificos que lhe são próprios, entre eles a

liquidez, certeza e exigibilidade do título,”m sendo tais matérias conhecíveis de oñcio

pelo juiz.

No que tange às matérias alegáveis via exceção de pré-executividade, muito

apropriadamente leciona Edson Ribas MALACHINI: “O princípio geral, quanto à

admissibilidade da defesa do executado sem a oposição dos embargos (e, portanto sem

a segurança do juízo), é o de ser ela admissível a respeito de matéria cognoscível do

oficio pelo juiz (desde logo, pressupostos processuais, condições da ação,

especialmente a inexistência, nulidade ou inexequibilidade do próprio título executivo,

nulidades em geral)”.m (grifo nosso)

Se é pacífico o entendimento doutrinários e jurisprudencial de que é

admissível a alegação, via defesa intraprocessual, de matérias processuais que o juiz

deve conhecer de oflcio, o mesmo não se dá quando se trata matéria de mérito como o

cumprimento da obrigação ou de exceções de direito material, que são matérias que o

juiz só pode conhecer mediante alegação da parte, como a prescrição.

O eminente processualista Edson Ribas MALACHINI manifesta entendimento

de que o cumprimento da obrigação (pagamento) é alegável via defesa intraprocessual.

Para este, o cumprimento da obrigação “trata-se de questão da qual o juiz tem o dever

de conhecer, independentemente de alegação da parte interessada”,l33 sendo que,

observado o pagamento, deverá o juiz declarar extinto o processo de execução. A

despeito de ser considerada objeção de direito material, se o executado tiver prova

documental do pagamento poderá ele utilizar-se da defesa intraprocessual para alegar

o pagamento da dívida prescindindo, portanto, da propositura dos embargos e da

necessidade da contrição judicial da penhora. Aliás, conforme leciona Edson Ribas

MALACHINI, “(...), o réu ou executado poderá tomar iniciativa de fazer alegação do

pagamento, ainda que já decorrido o prazo para contestação ou para os embargos á

“° RODRIGUES Ni-Erro, Nelson. obra citada, pas.
m LACERDA, Galeno. Execução de T ítulo Extrajudicial e Segurança do Juízo. Ajuris n° 23, p. 13.
132 MALACHINI, Edson Ribas; ASSIS, Arakem de. Obra citada, p. 204-205.
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execução, em petítío simplex, pelo simples e repetido princípio de que aquilo que deve

ser conhecido de oficio pelo juiz, e portanto não está sujeito à preclusão, a fortiori

deve sê-lo se a parte interessada pede-lhe para exercer tal cognição (...)”. 134

No mesmo sentido que Edson Ribas MALACHINI, Caminã MOREIRA,

também entende como sendo admissível a alegação do pagamento via exceção de pre

executividade. Para este, “se houve pagamento da quantia cobrada na execução,

ocorreu, como é curial, o adimplemento e extinção da obrigação. O inadimplemento e

requisito necessário para realizar qualquer execução”,135 sendo este, conforme aponta

Cândido DINAMARCO, o próprio mérito da execução.

Um outro ponto objeto de análise por poucos doutrinadores é quanto ã

possibilidade de alegação, via defesa intraprocessual, de matérias que o juiz só pode

conhecer se alegadas pela parte, as chamadas exceções de direito material, como a

prescrição. Sobre a alegabilidade da prescrição através da defesa intraprocessual,

leciona Edson Ribas MALACHINI que são duas as situações possíveis: sendo os

embargos à execução de título executivo judicial, incide a regra do art. 741, VI do

CPC que estabelece a possibilidade de alegação da prescrição até o momento anterior

ao julgamento final. Neste caso, não podendo a prescrição ser alegada nos embargos,

da mesma fonna não pode ser feita via defesa intraprocessual; já, no caso dos

embargos à execução fundado em título executivo extrajudicial, como não há processo

anterior, e pode o devedor alegar além das matérias previstas no art. 741, qualquer

outra que poderia deduzir como defesa no processo de conhecimento, é alegável a

qualquer momento no processo executivo a prescrição via exceção de pré

executividade, “embora sujeitando-se às conseqüências do descumprimento do ônus

previsto no art. 22”. 136

Interessante acrescentar a posição de Caminã MOREIRA, o qual entende,

tendo em vista que atualmente a execução é movida com memória atualizada e

discriminada do cálculo, que havendo erro que enseje em excesso de execução, isto

poderia ser alegado via exceção de pré-executividade. Escreve Caminã MOREIRA:

“Õ MALACHINI, Edson Ribas; Assis, Arakem de. Idem, p. 216.

:í:MALACH1N1, Edson Ribas; ASSIS, Arakem de. Idem, ibidem.
MOREIRA, Alberto Caminã. Obra citada, p. 162.



49

“Para nós a matéria é de ordem pública, significa ausência de certeza e, pois, de título

executivo, matéria encartável nas condições da ação, e que pode e deve ser conhecida

no processo de execução a todo tempo, de oficio pelo juiz ou por provocação da parte,

independentemente de embargos”. 137

A possibilidade de alegação via defesa intraprocessual das matérias acima

mencionadas suscita o problema da produção de provas no processo de execução e da

possibilidade de neste se debatê-las.

Como vimos anteriormente, no modelo clássico de execução, não haveria

possibilidade de produção de provas no processo de execução, visto que caberia a este,

tão somente, a concretização do direito reconhecido ao credor. Partindo, portanto desta

premissa clássica, Marcelo Lima Guerra critica a exceção de pré-executividade, pois

para ele, tendo em vista que não se admite produção de prova no interior do processo

de execução, o cabimento de exceção de pré-executividade estaria restrito às nulidades

passíveis de serem detectadas apenas com a apreciação da petição inicial, como por

exemplo quando o credor instmi a execução com algo que não se constitui título

executivo. Portanto, para Lima Guerra, vícios que dependessem de apreciação de

prova, como por exemplo a alegação de falsidade da assinatura constante no título

executivo, não poderiam ser argüidas via exceção de pré-executividade. Assevera

Lima Guerra que “caso fosse admitida a produção de toda sorte de prova no processo

executivo, restaria destruída sua característica principal, que é ser composto

basicamente de atos materiais destinados à satisfação do crédito”. 138

Por sua vez, Marcos Valls F EU ROSA, partilha do entendimento de que pode

haver produção de provas no processo de execução para argüição da falta de requisitos

deste. Salienta, contudo, que há que se verificar qual o tipo de prova que pode ser

admitida, visto que “entendimento liberal, que admita qualquer tipo de prova, ou

mesmo realização de audiência, significaria o esvaziamento de todo o Livro Il do

136 MALACHINI, Edson Ribas; ASSIS, Arakem de. Obra citada, p. 361.
137 MOREIRA, Alberto Caminã. Obra citada, p. 155.
138 GUERRA, Marcelo Lima. Execução Forçada, apud SIQUEIRA FILHO, Luiz Peixoto de.

Exceção de Pré-Executividade, p. 74.
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CPC, pois transformaria, em completa contradição com o próprio sistema processual,

um processo de execução em processo de conhecimento”.139

FEU ROSA entende ser admissível, no processo de execução, a produção de

provas pré-constituídas, que devem ser entendidas como “a prova fornecida por

instrumentos públicos, bem como particulares constitutivos de quaisquer relações

jurídicas que, segundo a lei, possam por eles ser criadas”.“° Entende F EU ROSA que

a prova pré-constituída e suficiente para o exame dos requisitos da execução, não

havendo razão para postergar tal exame para a sede dos embargos. No mesmo sentido,

Luiz Peixoto de SIQUEIRA FILHO, para quem a adoção da prova pré-constituída é a

que mais se adapta à sistemática do processo de execução, sem que se lhe desnature.

Alegada a exceção de pré-executividade com base nas provas pre-constituídas

apresentadas pelo executado, e verificado vício que fulmina o processo, conforme

salienta FEU ROSA, não pode, o juiz por fim ao processo sem ouvir a outra parte pois

isto representaria uma otensa ao princípio constitucional do contraditório, sendo

necessário, portanto, abrir-se vista ao exeqüente para que se manifeste sobre as provas

produzidas.

Contudo, conforme bem saliente Luiz Peixoto de SIQUEIRA FILHO:

Este comportamento, no entanto, põe em risco todo o processo de execução, pois, a todo
momento, poderiam ser apresentadas argüiições de nulidade com o fim único de perturbar o
andamento processual. Por este motivo, caso se configure a situação em que a exceção de
pré-executividade seja usada como mera protelação da execução, caberá ao juiz zelar pelo
bem andamento do processo, aplicando a sanção prevista para o caso (arts. 600. II, e 601 do
CPC).14l

2.8 Suspensão do Processo Executivo

Outro ponto controverso na doutrina e quanto a situação de a exceção de pre

executividade causar ou não a suspensão do processo executivo. Uma parte da

doutrina, dentre eles Edson Ribas MALACHINI entende que a defesa processual não

suspende o processo executivo, sendo esta uma característica própria dos embargos.

139 FEU ROSA, Marcos Valls. Obra citada, p. 61.
W) SAN TOS, Moacir Amaral dos. Da Prova Judiciária no Civel e no Comercial, vol. 1, p. 70 apud

FEU ROSA, Marcos Valls. Exceção de Pré-Executividade, p. 62
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Assevera MALACHINI: “Constituindo aquela defesa na simples apresentação de

petição nos próprios autos do processo de execução - e sem a segurança do juízo, nos

casos mencionados - não se justifica, ordinariamente, o sobrestamento dos atos

processuais”.142 Salienta MALACHINI, contudo que seria admissível a suspensão do

processo de execução quando, antes da penhora, o executado alegasse e provasse

documentalmente por exemplo o pagamento ou prescrição ou a impenhorabilidade

absoluta do bem indicado para a penhora na petição inicial. De mesma opinião sobre a

suspensão do processo, Caminã MOREIRA, entende que a suspensão do procedimento

é medida que só ocorre nas casos expressamente admitidos em lei. “Fora da previsão

legal, não há possibilidade de suspensão do procedimento, e não há forma genérica

que dê ao juiz a faculdade de determinar a suspensão fora dos casos previstos.”“3

Em sentido contrário manifestam-se Marcos Valls FEU ROSA e Luiz Peixoto

de SIQUEIRA FILHO. Para ambos deve-se admitir a suspensão do processo de

execução, pois de outra forma restaria evidente a possibilidade da privação dos bens

do executado sem a observância do devido processo legal. O processo de execução é

composto basicamente de atos materiais de invasão do patrimônio, mas ela só pode

iniciar e prosseguir se estiverem presentes todos seu requisitos, portanto “se é argüida

a ausência destes requisitos, a execução não pode prosseguir até manifestação judicial

afirmativa dos mesmos, sob pena de se privar bens de cidadãos sem observância do

devido processo legal”. 144

2.9 Decisão do Juiz e Recurso

Argüida a ausência dos requisitos da execução, e verificando o juiz que

improcede a alegação, dar-se-á seguimento à execução, sendo que desta decisão, por

tratar-se de decisão interlocutória, o recurso cabível será o agravo.

141 SIQUEIRA FILHO, Luiz Peiiiiiio de. obra ciizdzi, p. vó.
142 MALACHINI, Edson Ribas; ASSIS, Arakem de. Obra citada, p. 362.

MOREIRA, Alberto Caminã. Obra citada, p. 190.
144 FEU ROSA, Marcos Valls. Obra citada, p. 84.

143
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Sendo, contudo, acolhida a alegação, o processo sera encerrado mediante

sentença, perdendo os efeitos todos os atos de constrição material. Por estar-se diante

de sentença, o recurso cabível será a apelação.
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Conclusão

Com a evolução histórica do processo, a formação de uma ciência processual

por volta do século XIX, e principalmente diante da chamada dogmática jurídica, os

institutos processuais foram sendo concebidos e constmídos sob certos pilares, sendo

que estes marcaram e ainda marcam profundamente todo o nosso sistema processual,

sendo o nosso Código de Processo Civil fruto sobretudo da dogmática jurídica.

Uma das bases da fundamentais imprimidas ao processo civil pela dogmática

foi a dicotomia entre conhecimento e execução, ao ponto de ser criado um organismo

processual distinto para cada uma das funções, não se admitindo atos de execução no

processo de conhecimento e vise-versa. O processo de conhecimento, sobre o qual

aliás foi construída a teoria processual, tendo chegado-se a afirmar certo tempo que

apenas este processo seria juriscidional, serviria para declarar o direito controverso, ao

passo que o processo de execução serviria para realizar na prática o direito já
reconhecido.

Sob a dicotomia cognição-execução, foi construído o processo de execução

dito clássico. Este, tendo como pressuposto o direito já reconhecido na sentença ou no

título executivo extrajudicial, teria somente a função, através de atos materias

executivos, de satisfazer concretamente o direito do credor, não havendo, no seu

interior, qualquer possibilidade de defesa do devedor.

A separação entre cognição e execução é sem dúvida a característica mais

marcante e que mais determinou as características do processo de execução, pois,

tendo o processo de conhecimento a missão de decidir qual a regra a ser aplicada no

caso concreto, no processo de execução nada mais restaria a ser discutido, sendo

idealizado e estruturado de forma a efetivar, na prática, o direito reconhecido, não

havendo nele, portanto, lugar para defesa do executado.

Diante das características imprimidas ao processo de execução clássico, não

restou possível a defesa do devedor no seu interior, sendo que tal defesa, aliás a única

posta à disposição do devedor, deve ser exercida em um processo de cognição

incidental denominado embargos do devedor, o qual só é admitido após o ato
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executivo da penhora sobre os bens de executado. Assim, diante do modelo executivo

clássico, quaisquer discussões sobre a execução, até mesmo sobre seus próprios

requisitos deverão ser feitas em sede de embargos, depois de realizada a penhora.

Evidentemente, a rigidez com que foi concebido o processo de execução, não

permitindo a defesa sem a penhora pode causar uma grande injustiça, pois não

raramente pode ser proposto um processo de execução que não preenche os requisitos

indispensáveis a sua propositura, ou que tenha por base um título falso, sendo injusto

neste caso a realização da penhora de bens de uma pessoa que não poderia estar sendo

executada.

Tendo em vista a gravidade do processo de execução que invade a esfera

patrimonial do indivíduo, por óbvio, ele só pode ser iniciado e prosseguir se preencher

os requisitos legais, e caso não os preencha, pode o executado defender-se em juízo,

prescindindo-se dos embargos a da conseqüente penhora. A esta forma de defesa,

denomina grande parte da doutrina de exceção de pré-executividade.

A exceção de pré-executividade, a despeito de não possuir regramento legal, é

um instituto relativamente novo que vem sido cada vez mais aplicado em nossos

tribunais e, sem sombra de dúvida, representa uma quebra ao modelo clássico de

execução, permitindo as defesa do devedor, no próprio processo de execução sem a

necessidade da garantia do juízo. O instituto relativiza a dicotomia entre conhecimento

e execução, pois ao permitir a defesa no âmbito do processo de execução, nele

introduz a cognição a possibilidade de um efetivo contraditório, algo estranho e

impensado perante à sistemática clássica.

Tendo em vista que a exceção de pré-executividade não possui regulação

legal, é um instituto que tem provocado vários d.ebates doutrinários. A maioria dos

autores se mostra favorável ao instituto, mas há muitas posições sobre questões

importantes e que precisam se seriamente debatidas.

A problemática de exceção de pré-executividade já começa com sua

denominação, pois grande parte da doutrina atesta a falta de rigor lógico de expressão

pela qual é conhecida, havendo várias sugestões de denominações. Nesta questão a

denominação que melhor se adequa às características do instituto e defesa
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intraprocessual, pois com esta denominação pelo menos não está se utilizando que

uma expressão que representa o inverso do que consiste o instituto.

Outra divergência é quanto a sua natureza jurídica, pois entendem alguns que

se trata de exceção e outros que se trata de objeção, não se tendo a um denominador

comum quanto a sua natureza. Contudo, diante de grande parte da doutrina admitir que

as matérias arguíveis via defesa intraprocessual são matérias de ordem pública,

conhecíveis de oficio pelo juiz, predomina na exceção de pré-executividade a natureza

de objeção.

De uma forma geral aceita a doutrina que a exceção, tendo em vista que se

trata de arguição de matérias de ordem pública, pode ser alegada em qualquer tempo,

não havendo preclusão, bem como não possuindo, também, uma forma determinada.

O ponto mais controverso e que pode ser reputado mais importante acerca da

exceção de pré-executividade se dá em relação às matéria que podem ser alegadas. É

unânime o entendimento que podem ser arguidas matérias de ordem pública, ou seja,

que podem ser conhecidas de oficio pelo juiz tais como pressupostos processuais,

condições da ação, vícios no titulo e nulidades em geral. Contudo, há uma corrente que

entende que além destas matérias, seria possível arguir matéria de mérito, ou seja

matéria que o juiz só pode conhecer se alegado pelas partes, tais como o pagamento de

uma obrigação ou exceções de direito material como a prescrição.

Todo e qualquer processo deve ser efetivo, respeitadas as suas características

legais. A exceção de pré-executividade inova de maneira positiva o sistema

processual, pois evita que se prossiga uma execução que a rigor não poderia ser

iniciada por desrespeito aos requisitos legais, ou por não estar fundada em verdadeiro

titulo. Mas, é um instituto que deve ser devidamente estudado para que sua utilização

não desvirtue o processo de execução. A introdução de conhecimento no processo de

execução é benéfica, mas não se pode que se transforme, através da exceção de pré

executividade, o processo de execução em conhecimento.
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