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RESUMO

Diretrizes para identificação do principio do contraditório no processo de
execução através da exceção de pré-executividade. Constata-se a existência de

• -, -contraditório na execução. Analisa-se o instituto materializador deste princípio,
identificando seu conceito, histórico e natw-ezajurídica Discute-se a terminologia
mais adequada para o instituto em tela, exceção ou objeção de pré-execuiividade.
Estabelece-se as hipóteses de cabimento da exceção de pré-executividade,
possibilitando um contraditório na execução sem descaracterizar a essência do
Processo executivo. Avalia-se a polêmica do cabimento de honorários
advocatícios. Exibe-se algumas outras considerações sobre o instituto, tais como:
a sua relação com outros princípios, o seu procedimento e prazo, a possibilidade
de suspensão do processo e o recurso cabível para o caso. Mostra-se, ainda, as

e idéias motivadoras da corrente doutrinária que se manifesta de forma desfavorável
à aceitação do instituto. Estabelece-se, também, a relação da exceção de pré-
executividade com a Lei de Execuções Fiscais. Conclui-se que é plenamente
cabível a ~estação de um contraditório sumário na execução por meio da

*	 exceção de pré-executividaxje nos casos de vícios ou nulidade absoluta que não se
fhça necessário um largo exame probatório por parte do juiz
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•	 Dentre as várias fiinçôes do Estado, encontra-se a de dirimir conflitos de

interesses que venham a existir em razão de uma pretensão resistida É a chamada

4
	 prestaçflojurisdicional, onde através desta, ele soluciona os conflitos, atribuindo o

•	 Direito a quem tenha legitimidade para possuí-lo.

Entrementes, de nada serviria o Estado "dizer" quem é possuidor de um

direito sem disponibilizar meios para se materializar este direito. É nesse contexto,

-- -que se insurge o processo de execução, um processo com características

plenamente satisfistivas, onde se concretiza um direito já reconhecido mediante

processo cognitivo ou num titulo com eficácia executiva atribuída por lei.

Sabe-se que o processo de execução é agressivo, pois é constitui-se de atos

•	 materiais destinados à. expropriação de bens do devedor. Apesar disso, a lei

	

•	 processual vigente só reconhece um único meio que possibilite a defesa do

executado, qual seja, os embargos do devedor.

Com isso, de acordo com o Código de Processo Civil, para que a executado

possa se defender, alegando qualquer tipo de matéria, é necessário que se

indisponibilize, pelo menos por certo tempo, de seu patrimônio, pela penhora de

um bem ou o depósito do valor da dívida Tal condição é requisito de

admissibilidade do instituto, sem ela, a defesa do devedor não é nem apreciada

•	 Isto é plenamente legitimo e condizente com nosso ordenamento jurídico, desde

que a execução seja ajuizada obedecendo todas as condições da ação e

pressupostos processuais.
o

Com fulcro neste entendimento, que recentemente, a doutrina criou afigura

da exceção de pré-executividade. Tal instituto tem relevante importância, pois

•	 .	 permite ao executado, que ainda nem se sabe se é ou não devedor, em

determinados casos, apresentar sua defesa sem a necessidade de ter seu

•	 .	 patrimônio agredido pela penhora ou pelo depósito em juízo, visto que a privação

-	 de bens causa um enorme dano ao executado, sem se falar no caso do executado

indevidamente que não tem bens suficientes para garantir o juízo. Este teria seu

direito à defesa prejudicado. Neste caso, a execução ficaria suspensa e o
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executado teria seu crédito abalado, pois seu nome estaria manchado nos registros

forenses.

Desta maneira, é de se indagar. Existe contraditório no processo de

execução? Se há contraditório, pode ser exercido sem a constrição dos bens do

devedor? E em que casos deve incidir a exceção de pré-executividade para que

não seja desvirtuada a natureza satisfativa do processo de execução?

•

	

	 Utilizamos durante o nosso trabalho, um estudo descritivo analítico,

desenvolvido através de pesquisa bibliográfica, onde procuramos analisar: a

•	 presença do princípio do conlraditóriõ no processo de execução; a exceção de pré-

•	 executividade, seu conceito, histórico e natureza jurídica, a terminologia cabível

• para o instituto; as hipóteses de cabimento; a questão dos honorários;

considerações outras acerca da exceção de pré-executividade; as idéias da corrente

doutrinária desfavorável; e por fim, a relação da exceção de pré-executividade

com a Lei das Execuções Fiscais - Lei ri' 6.830180.

Convidamo-os, pois, a penetrar neste tema de incomensurável importância

devido a grande praticidade do assunto, visto que, hoje em dia, com o imenso

- ãcúmulo de processos que empacam a estrutura do Poder Judiciário, cada vez

mais execuções são ajuizadas sem os requisitos gerais e específicos do processo,

passando, por isso, desapercebido pelo magistrado. Estudaremos no decorrer desta

obra, o instituto que visa solucionar, ou pelo menos minimizar, este problema

o

b

•
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1 O PROCESSO DE EXECUÇÃO E O CONTRADITÓRIO

O ordenamento jurídico é um complexo de normas jurídicas as quais se

relacionam e interagem entre si. Deste composto plurivalente de enunciados,

sobressaem valores supra-normativos orientadores deste sistema São os

• princípios, que servem como base de valoraçâo das normas dentro do próprio

ordenamento jurídico. Leciona o Professor José Albuquerque Rocha, os princípios

"constituem a raiz de onde deriva a validez intrínseca do conteúdo das normas

•	 jurídicas." Entretanto, esta não é a única função dos princípios. Eles exercem

•	 também função orientadora, auxiliando o intérprete da lei a solucionar os conflitos

o	 inerentes ao próprio sistema de narinas positivas.

Entre os princípios, alguns se sobressaem, tornando-se sustentáculos dos

-. -
outros, é o. caso ocorrido com o Princípio do Devido Processo Legal, positivado

em nossa Constituição Federal em seu Art. 50, inc. LIV. Deste principio

decorreram diversos outros. Mas um, em especial, interessa ao presente trabalho.

É o Princípio do Contraditório.

• Aludido princípio encontra-se, corporificado no inciso LV do Artigo 50 da

nossa Carta Magna De acordo com o mesmo, as partes têm o direito de se

fazerem ouvir, de deduzirem suas pretensões em igualdade de condições,

proporcionando um processo mais justo com tratamento jurisdicional igualitário.

• "É uma exigência da estrutura dialética do processo. Diz respeito as relações

entre as partes. Seu pressuposto é a idéia de que a verdade só pode ser

evidenciada pelas teses contrapostas das partes"2.

-	 •. Quando a Constituição Federal em vigor positivou o Principio do

Contraditório em nosso sistema de normas, ela não discriminou em qual processo

•	 ele seria ou não aplicado. Portanto, decorre deste entendimento que o processo de

execução não está isento de sua aplicabilidade.

•	 . .	 Sabemos que o processo de execução tem natureza satisfiutiva, pois sua

finalidade é a concretização de um direito já devidamente reconhecido mediante

•	 'ROCHA, José Albuquerque. Teoria geral do proceuo. S. ed. São Paulo: Malheiros, Zl, p. 48..
Id. Ibid., 2001, p. 52.

o
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provimento jurisdicional anterior ou um título ao qual a lei atribui eficácia

executiva Portanto, neste processo, encontra-se superada a fase de conhecimento.

É por isso que a doutrina tradicionalista, acomodada pela petrificação dos

conceitos ao longo do tempo, repudia a idéia de se estabelecer um contraditório no

0	 processo de execução.

Contudo, iS se pode excluir a presença do contraditório neste processo,

nem que seja de forma menos abrangente e dentro de algumas particularidades. O

contraditório na execução faz-se necessário para a garantia de um processo mais

justo e sem máculas.

•	 Defendem alguns processualistas, a tese de que os Embargos à Execuçao3

já garantem o exercido do contraditório no processo de executivo. Este

entendimento iS é pleno ou no deve prevalecer, visto que, embora haja conexão

•	 entre os dois processos, os embargos constituem ação autônoma de natureza

cognitiva, com requisitos e pressupostos próprios e, desta maneira, não

materializam o exercício do contraditório no bojo dos autos executivos.

A doutrina modeniajá vislumbra a questâo de forma diferente. No entender

de Gelson Amaro de Souza

A moderna processualística tem procurado afastar-se do formalismo
excessivo e se aproximado mais da realidade jurídica, na busca do
aperfeiçoamento do acesso à justiça e a efetividade do processo,
reconhecendo com maior lucidez a instnimentalidade do processo.4

0
Por fim, é da essência do processo executivo, a não exigência ao executado,

de sacrifícios maiores que aqueles que ele deve suportar, nem ao exeqitente pode

• ser permitido mais do que lhe garante o seu direito. Assim, cada um dos sujeitos

do processo deve ser levado a participar do mesmo, realizando os atos

assecuratórios da satisfação do seu direito.
0

• 3Preferimos tratar pela denominação "embargos à execução", diferentemente da teminologia adotada pelo
Código de Processo Civil brasileiro, que é: "embargos do devedor, pois este te= já pressupõe a relação de
divida entre exeqüente e executado, e aqui se defende a chance do último poda' se manifestar processualmente
alegando nulidades, e portanto, há probabilidade deste não serrealmente "devedor,

SOUZA, Gelson Amaro de. Mérito no processo de execução. Net. [3.1.]. [34]. Disponível em:
<http://www.unitoledo.br,/inteitemasfvolillo%2Odr.gelson-tsoUzahtrn>. Acesso em: 13jan. 2003.
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São manifestações do contraditório na execução. Por exemplo: o• direito à

nomeação de bens à penhora; a interposição de recursos; o direito a curador

especial no caso de revelia do executado; e, outros atos cuja prática a lei confere

ao devedor.

a Com isso, o contraditório, aqui defendido, existe no sentido de proporcionar

ao devedor a informação necessária de todos os atos processuais e possibilitar sua

participação eventual em determinadas situações.

Assim, com algumas peculiaridades e em um menor grau de intensidade,

respeitando-se, o caráter satisfktivo desta ação, o contraditório se faz necessário

'e ao processo executivo, com o intuito de se evitar o desenvolvimento de um

processo injusto. Nossa pretensão é, no decorrer da presente pesquisa, do presente

estudo, analisar mecanismo que possibilite legitima manifestação do princípio do

contraditório no processo de execução.

Is
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2 A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECTJFIVIDADE

No processo de execução, em análise preliminar procedida pelo juiz, durante

a fase inicial, verifica-se a presença de todos os pressupostos processuais e demais

requisitos necessários ao regular desenvolvimento da ação. É o chamado Juizo de

Ad~bUídade na &ecuçllo cuja finalidade é a de evitar pretensões

desprovidas de respaldo legal, que tarjam enormes transtornos ao executado, que

sofreria uma indevida demanda judicial e, ao Estado, que movimentaria sua

máquina judiciária para oferecer prestação jurisdicional a uma demanda fadada

ao Sucesso.

Na hipótese haver filha no controle de admissibilidade por parte do

Magistrado, devido ao acúmulo de serviço ou por qualquer outra razão, de acordo

•	 com o nosso diploma processual, caberia ao executado alegar qualquer matéria de

• defesa somente por meio dos embargos à execução, tendo, para isso, que se

submeter ao ônus demasiado da constrição patrimonial, despesas de custas, e

outras.

A segurança do juízo é condição sine qua non de admissibilidade do

instituto dos embargos à execução. Tal condição tem sua constitucionalidade

e

	

	 questionada, pois ofende alguns princípios consolidados em nossa Constituição,

tais como: a Ampla Defesa, o Acesso à Justiça, entre outros, garantindo, ao

- mesmo passo, a efetividade da tutela jurisdicional, garantia esta, apregoada na

própria Constituição. Abstemo-nos de penetrar nesta seara, visto que foge ao

objetivo central do presente estudo. Todavia, podemos afirmar que o referido

requisito trás inúmeros danos ao executado. Basta imaginar, no caso de uma

• execução fundada em título extrajudicial, que não obedeça dos requisitos do Art.

586 da lei adjetiva civil (liquido, certo exigível). Na hipótese, o executado

indevidamente terá seu patrimônio indevidamente agredido, pela penhora ou pelo

depósito, para poder alegar a auseíicia desses requisitos. Situação mais delicada,

seria a do executado não possuidor bens suficientes para garantir o juízo. Este
e

	

	
teria sua defesa cerceada por não satisfizer o pressuposto essencial de

admissibilidade dos Embargos. Poder-se-ia pensar que por não ter bens, a

•

	

	 execução ficaria suspensa Não é tão simples assim. Além de suspensa a execução

até o devedor poder resgatar a dívida inexistente, seu crédito estaria abalado, pois
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seu nome constaria nos registros forenses e outros particulares a serviço do

comércio e rede bancária tudo isso sem que talvez ele nada devesse.

Portanto, independente de ser ou não inconstitucional, a segurança do juízo

é plenamente dispensável nos casos em que pode ser alegado algum vicio,

0 nulidade absoluta ou matéria de ordem pública que deveria ter sido detectada pelo

juiz no momento em que este examinou a inicial da ação de execução, através do

juízo de admissibilidade. Situações estas capazes de por fim ao processo

executivo.

Foi nesse passo que a doutrina construiu a figura da exceção de pré-

• executividade, hoje bem observada e aceita pela jurisprudência brasileira. Ela

consiste na simples alegação, por parte do executado ou outro legitimado a propô-

la, de matérias capazes de fulminar o processo de execução antes de efetivada a

• penhora. Matérias essas que escaparam do controle de admissibilidade por parte

do juiz no momento de apreciar o pedido inicial de execução, ou seja, questões

que o magistrado deveria conhecê-las de oficio. É em virtude da falibilidade do

• julgador e da imperfeição do sistema que se faz necessária a adoção de

instrumentos capazes de sanar vícios ocasionados pela falha no controle de

admissibilidade da execução.

2.1 Conceito:

Na sistemática do Código de Processo Civil não está prevista a participação

direta do devedor dentro do próprio processo de execução. A exceção de pré-

executividade veio para romper, ou pelo menos minimizar, a rigidez deste

•	 sistema.

No entender de Marcelo Lima Guerra, trata-se de "uma espécie de defesa

•	 prévia apresentada pelo devedõr no próprio processo de execução, sem

necessidade de oposição de embargos e até mesmo antes da citação."

e

e

	

	
GUERRA, Marcelo Lima Execuçio forçada - controle de admissibilidade. So Paulo: Revista dos

Tribunais, 1995,p. 147.
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0
O conceito elaborado por este brilhante processualista é infeliz apenas na

expressão "antes da citação". Na medida em que a exceção de pré-execuüvidade
•	 tende a evitar a penhora, a expressão mais adequada seria "antes da penhort

Nesse sentido, Hélio Apoliano Cardoso afirma que o referido instituto

*	 ..consiste na "possibilidade de apresentação de defesa em processo de execução

onde se resiste ao direito carregado na ação, sem que tenha havido constrição

judicial."'

•

	

	 Tal conceito é mais correto, porém incompleto. Aislane Sarmento Ferreira

trata do assunto com mais complexidade, senlo vejamos:

É wn instituto de defesa de origem doutrinária utilizado por qualquer
pessoa interessada, mas principalmente pelo executado, no processo
de execução, antes da penhora ou do depósito, ou a qualquer tempo e
grau de jurisdição, onde podem ser suscitadas determinadas matérias
que acarretam a carência de ação executiva e podem ser conhecidas
inclusive de oficio pelo juiz, assim como o executado pode apresentar
fato que extingue, modifica ou impede o direito do exequente, sendo
que em todas as hipóteses as matérias argoidas não etão sujeitas à
preclusão e podem tomar o título executivo, judicial ou extrajudicial,
ineficaz, devendo a prova do alegado ser comprovada de plano,
podendo haver dilação probatória, desde que limitada à prova
documental,

Logo, conhecido como alguns doutrinadores definem o assunto, entende-se

que o instituto da exceção de pré-executividade consiste na alegação, por parte do

executado ou outro legitimado, de qualquer matéria que possaflilminar o processo

de execução, desde que não demande longa dilação probatória, com o intuito de

evitar a constrição patrimonial pela penhora ou pelo depósito em juízo.

2.2 Breve histórico:

Em 1966, o jurista Pontes de Miranda emitiu um parecer favorável à.

Companhia Siderúrgica Mannesmann, que sofria diversos processos de execução

tendo por base títulos com assinatura falsa de seus diretores. Ele orientou-a a se
O

defender utilizando exceções pré-processuais. Nasceu, daí, o instituto batizado por

ele mesmo de exceção de pró-executividade. Eis um trecho do citado parécer:

o

•	 . 6 CARDOSO,  Hélio Açoliano. Exceção de pré-executividadde e suas particularidades. Jus navigandi. Cerá.
Disponível em: chttjvf/wwwl.jus.contbr/doutiinaftexto.asp?id=901>. Acesso em: lOjari. 2003, p. 01.

FERREIRA, Aislane Sarmento. Da exceção de pré-ecutividade. Jus Navigandi. Teresina. 2002. Disponível
em: <htlp://wwwl.jus.cornbr/doutrinaftnlo.aspÇ'id=2763>. Acesso em: 08jan. 2003,p. 02.

O

*

O
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... quando se pede ao juiz que execute adívida, tem o juiz de examinar
se o titulo é executivo, seja judicial, seja extrajudicial. (..) se alguém

entende que pode cobrar divida que consta de inrumento público, ou
particular, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, e o
demandado - dentro das vinte e quatro horas - argúi que o
instrumentõ público é falso, ou que a sua assinatura, ou de alguma
testemunha, é falsa, tem o juiz de apreciar o caso antes de W o
devedor de pagar ou sofrer a penhora. (..) Uma vez que houve

• alegação que importa oposição de 'exceção pré-processual' ou
'processual', o juiz tem de examinar a espécie e o caso, para que no
cometa a arbitrariedade de penhorar bens que no estavam expostos à
ação executiva. (...) Pode o executado opor-se, legitimamente, à
execttéria, com exceções de pr&executividade do titulo, exceções

•	 prévias, portanto, à penhora, que é medida já executiva. 2

Esta foi a primeira vez que o referido instituto foi mencionado. Porém, o

assinto já era tratado em textos legislativos remotos, da época do Império. O

- Decreto Imperial no 9.885, de 1888, possibilitava ao devedor opor-se à execução

sem estar obrigado a segurar o juízo. Ainda, o Decreto Imperial n o 848, de 11 de

outubro de 1890, tratando do processamento da execução fiscal e o Decreto n°

	

1	 5.225, de 31 de dezembro de 1932, do Estado do Rio Grande do Sul, também

previam a possibilidade de se opor à execução por simples requerimento.

•	 Por competência, a União passou a legislar com exclusividade sobre matéria

processual, somente com o advento da Constituição de 1934. Isso modificou todo

o sistema processual, uma vez que, anterior à referida Constituição, a competência
o	 era dos Estados-membros.

Em virtude da reforma constitucional, a União promulgou, em 18 de

•	 .•.	 setembro de 1939, através do Decreto n° 1.608, o Código de Processo Civil

Unificado e, em 11 de janeiro de 1973, o atual Código de Processo Civil, tendo

ambos os diplomas, omitido sobre a exceção de pré-executividade.
•

Atualmente, a corrente de doutrinadores, iniciada por Pontes de Miranda,

apoiadora da exceção de pré-executividade, ganhou falego na defesa do instituto,

o	 pois a Constituição vigente, positivando o Princípio do Contraditório, serve de

fundamento para esta corrente. A discussão sobre o assunto ficou mais animada.

o	 2.3 Natureza jurídica:

• 8 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Dez anos de pareceres. Rio de Janeiro: Francisco Alves,
1975,voL4. p, 126.
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Questão de relevante importância no estudo do instituto da exceção de pré-
•	 executividade diz respeito a sua natureza jurídica. Tal questão é bastante

controvertida pela doutrina

Alguns autores acreditam ser, a exceção de pré-executividadê, apenas uma
* arguição de nulidade e não uma exceção, e outros equiparam o instituto a um

simples pedido de reconsideração. Estas são manifestações de parte da doutrina

não muito favorável à exceção de pré-executividade. É o caso do Professor

•	 Marcelo Lima Cluerra9.Parte significativa da doutrina, liderada por Nelson Nery

.,.

	

	 Júnio?0 e Aen de Assis", acredita que o referido instituto tem natureza de

objeção12 por comportarem matérias de ordem pública não sujeitas á preclusão.

Filiamo-nos, pois, à corrente majoritária que tem entendido ser, a exceção

de pré-executividade, um instituto com caráter de incidente de defesa. "Incidente",

por estabelecer uma relação de causalidade entre a solução do incidente é o êxito

da execução, e "de defesa", em virtude da sua finalidade que é extinguir, no

nascedouro, pretensão executiva viciada ou inexistente, funcionando, portanto,

•

	

	 como instrumento de defesa do executado, equiparando-se, guardando-se as

devidas proporções, à contestação, sendo que sem longa dilação probatória, é

-	 óbvio. Caso contrário, estar-se-ia desvirtuando a natureza satisfativa do processo

•	 de execução.

e

o

•

a

GUERRA, Marcelo Lima Op. Cit., 1995, p. 148.
10 NERY Jtl4IOR, Nelson. Principlos do processo civil na a. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 127.
"AZSlS, Araken de. Manual do processo de execuçâo. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 199, p. 94.
1.2 Logo em seguida (capitulo 3), faremos wn estudo mais talhado da distinção entre exceção e objeção.
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3 APLICAÇÃO DA TERMINOLOGIA: EXCEÇÃO OU

*	 .•	 OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTp/Jflps?

De menor importância no estudo do instituto, é o de sua terminologia

Sabemos que o importante não é o nome atribuído ao instituto, mas sim, sua

•	 finalidade, sua instrumentajjdade. .pesar da importância meramente acadêmica
•	

da distinção entre a terminologia "exceção" ou "objeção", dedicamos um capitulo
-.	

em nossa obra exclusivamente para o assunto a título de ilustração.

Tanto a exceção como a objeção são utilizadas para argüir matérias

extintivas ou impeditivas de direito material ou substancial. A diferença está na

• forma como a matéria é conhecida pelo julgador. Se é conhecível de oficio, ganha

a nomenclatura de objeção. Quando reclama provocação da parte, o termo correto

é exceção.

•	 A exceção merece tratamento diferenciado em face do principio do

•	 dispositivo, pois os fatos extintivos ou impeditivos por não atingirem o direito em

•	 sua essência, exigem argüição pela parte interessada São exemplos de exceções 	 -e
de direito matenal ou substancial: pagamento, compensação, prescrição, retenção,

novação e transação. Elas possuem natureza preponderantemente preventiva,

evitando nulidades futuras, atos e procedimentos inúteis e viciados. Têm a

finalidade de conceder celeridade ao processo, extinguindo, no início, uma

pretensão sem fundamento que será extinta mais adiante, logo que o juiz. tomar

•

	

	 conhecimento desta infundada pretensão. Por se tratar de matérias de defesa, as

exceções estão sujeitas à preclusão.

• A objeção como matéria conhecível ex offido e não sujeita à preclusão,

pode ser levada em consideração pelo julgador ou a requerimento da parte, após

inclusive a oportunidade da contestação, desde que ainda não tenha sido proferida

• . a sentença São exemplos de matérias alegadnR através de objeção: nulidade

absoluta, coisa julgada, litispendência e demais pressupostos de constituição e

desenvolvimento válido do processo. No sentido deste entendimento, Nelson Nery

Júnior afirma: a "expressão 'objeção de pré-executividade' é a mais adequada, já

e



17

que o termo 'exceção' sugere que se trate de matéria de defesa, e, portanto, não

$	 1	 passível de ser conhecida de oficio e sujeita à preclusão."t3

•

	

	 ..De ceda forma, cabe razão ao festejado Mestre, no sentido de que, a rigor,

tecnicamente, o termo mais correto é "objeção de pré-executividade" ao invés de

• . "exceção de pré-executividade". Porém, adotamos em nosso trabalho este último

termo pelo fato de que o mesmo é mais difundido pela doutrina e pela

jurisprudência.

O tempo (pré-executividade) da execução também tem sido objeto de

algumas discussões, porém sem a mesma repercussão da discussão anterior. No

• . . nosso entender, a discussão é infundada, visto que a expressão "pré-

executividade" é manifestamente correta, pois retrata o fato de se estar alegando

algo antes da execução, portanto antes da penhora ou do depósito, marco inicial da

•	 atividade executiva

o

o

o

E]

o

13NERYJONIOR,Nclsott Op. Cit., 1992,p. 127.



4 CONVEMÊNCIA DA APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTJVfl)ADEri

O principal obstáculo à aceitação unânime do instituto da exceção de pré-

executividade é a disposição legal da oposição do devedor à execução. Como é

•	 notório, o nosso diploma processual criou um único remédio contra a execução, os

embargos do devedor, uma ação incidental de caráter cognitivo, condicionando-o

à segurança do juízo, pela penhora (Art. 737, 1) ou pelo depósito (Ast737, II).

•	 Tudo isso para preservar os princípios orientadores da execução, ou seja, a sua

natureza satistiva.

Anteriormente analisamos o fato da exceção de pré-executividade funcionar

como um meio de se realizar um contraditório sumário nos próprios autos da

•	 execução, permitindo que o executado se oponha diretamente a este processo, sem

- se utilizar dos embargos, para atacar a deficiente formação da relação jurídica

processual, não consolidada por faltar-lhe um elemento essencial. Resta-nos

conhecer as hipóteses de cabimento deste instituto para não descaracterizarmos: a

essência da ação executiva

Não se pode banalizar o instituto a ponto de ser usado em total substituição

•	 aos embargos. Seu cabimento é restrito às alegações de matérias que tenham o

poder de extinguir, de início, a execução, sem a demanda de longa dilação

•	 probatória

* Portanto, tem sido pacifico o entendimento, pela doutrina e pela

jurisprudência, que devem ser obedecidos dois critérios para a oposição da

exceção de pré-executividade: 1) a matéria alegada deve estar ligada à

admissibilidade da execução, ou seja, deve ser uma matéria de ordem pública que

pode ser reconhecida de oficio; 2) •o vicio deve ser demonstrado por prova

•	 documental inequívoca, sem qualquer dilação probatória.

No primeiro critério, o juiz, acolhendo a exceção, nos termos dos Arts. 618

• e 267, 3° do Código de Processo Civil, extinguirá o processo de execução se o

título não for líquido, certo e exigível, se o devedor não for regularmente citado,

se a execução é instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrido o termo,

nos casos do Art. 572 da mesma lei, se verificar a ausência de pressupostos de
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constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, se acolher a

alegação de perempção, litispefidência ou de coisa julgada, se não ocorrer

qualquer das condições da ação (possibilidade jurídica do pedido, legitimidade das

partes e interesse processual) e, também, por incompetência absoluta do juízo.

e	 1	 Todas estas são matérias de ordem pública conhecíveis de oficio pelo magistrado

e não sujeitas à preclusão e, portanto, podem ser alegadas a qualquer tempo e em

qualquer grau de jurisdição.

Para., a configuração do segundo critério, qualquer alegação do primeiro

critério tem que ser demostrada sem a necessidade de longa instrução probatória

Logo, os dois critérios são interdependentes.
o

Existe, ainda, a possibilidade de serem arguidas causas extintivas,

modificativas ou impeditivas do direito do exeqoente, dando ensejo à extinção do

* processo ~julgamento de mérito (ML 269 do Código de Processo Civil), como

por exemplo: o pagamento, a decadência, a prescrição, a remissão, a anistia, entre

outros. Isto, é claro, sendo demostrado por prova documental inequívoca Tratam-

•	 se de direitos disponíveis de natureza patrimonial, por isso só podem ser

reconhecidos através de alegação frita pela parte interessada

Nos casos onde se faça necessário o largo exame probatório, a sede para tal

-	 -	 discussão seriam os embargos, vejamos o entendimento de Hélder Maftinez Dai

•	 Col:

e
Em situações tais, os embargos são a modalidade necessária para
investigação das provas e razões que levaram o executado ao
inadimplemento da pretensão deduzida. Admitir-se discutir o méit
em casos análogos, seria vulnerar os princípios que informam a

•	 . .
	 execução, instaurando wn inexistente contraditfrio em temo

impróprio que é o processo de executivo.14

Destarte, podemos afirmar ser cabível a exceção de pré-executividade, não

se desvirtuando a natureza satisfhtiva do processo de execução, sempre que for

alegada matéria de ordem pública (nulidade absoluta) ou causas extintivas,

modificativas ou impeditivas do direito do credor, sendo prescindível o exame

probatório, pois seria injustamente oneroso condicionar a privação de bens do

•
	

14 DAL COL, Hélder Maitinez Exceção de pré-executividade. Jus Navigandi. Paraná. [34]. Disponível em:
http:/fi.jus.cornbr/doutzinaltexto.aspfli=908. Acesso em; 1Ojan. 2003, p. 09.
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IN

•	 devedor, para só ai, este poder demonstrar a singular inexigibilidade do título,

•	 1	 interpondo ação de embargos, exigente de constrição patrimonial, submetendo-se,

às vezes por anos, aos maleficios da morosidade do Judiciário para ver anulada a

•	 pretensão executória

.

E—

o

o

o

o
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5 DO CABIMENTO DOS HONORÁRIOS

A doutrina que trata do assunto desta pesquisa, tem se omitido ao debate

acerca da questão do cabimento de honorários advocatícios em sede de exceção de

	

•	 pré-executividade, deixando a discussão ganhar corpo somente na searae
	•	 jurispnidencial. Apesar de tal discussão não se inserir no tema central desta

pesquisa, resolvemos abordar o assunto por ser de grande relevância prática

•	 Antes de penetrar no debate jwisprudencial a respeito do cabimento de

verba honorária, à respeito de exceção de pré-executividade, mister se faz a
•	 presunção de que esta tenha sido acolhida, dando ensejo à extinção do processo

•	 com ou sem julgamento de mérito, ou seja, independemente da matéria alegada

Caso contrário, sendo rejeitada, não há extinção do processo, prosseguindo

normalmente a execução, portanto, não fazendo sentido falar-se em honorários

•	 sucumbenciais. Empós tais considerações, prosseguimos.

•

	

	 Pouquíssimos tribunais ainda entendem não ser cabível a condenação em

honorários advocatícios, quando a sucumbencia se dá através de exceção de pré-

•	 executividade. Estes se apoiam sob a frágil argumentação de que a exceção de

• pré-executividade é um meio excepcional e atípico, além de não ter previsão legal

e ser um mero incidente processual, não havendo, por isso, que se falar em

condenação do exequente, como seja, em honorários sucumbenciais, dado que a

	•	 hipótese de cabimento do aludido incidente, limita-se apenas, às questões

•	 apreciáveis de oficio, independente de prova ou análise mais profunda

Referidos julgados atribuem o não cabimento da verba sucumbencial devido

•	 à natureza inibi-mal da mencionada argüição, é o que se materializa no

entendimento seguinte:

133024989 - PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE
PRSEXECLJTIVIDADE - HONORÁRIOS - NÃO-CABIMENTO -
1- A exceção de pré-executividade é construção doutzinário-
juriaçnzdencial que no compata a condenação em honorárias
advocaticios, uma vez que cuida da questão incidental. II- Agi-avo
provido. (rR.F IR. —AG 01000034214 —MO— 32 T - Rel. Des.
Fed. Candido Ribeiro— DiU 26.07.2002 —p. 28)

e

e

Ao contrário, existem julgados no sentido de atribuir a condenação em

honorários exatamente pelo tido de a exceção ter um caráter incidental. Porém,
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trata-se de um incidente com características predominantemente litigiosas, pois

•	 pode pôr fim ao processo executivo. Vejamos a ementa do referido julgamento:

•

	

	 124505 - EXECUÇÃO - HONORÁRIOS DE ADVOGADO -
DEFESA ARTICULADA NOS AUTOS DA AÇÃO - QUESTÃO

•	 RELACIONADA COM PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS OU
* . CONDIÇÕES DA AÇÃO - ADMISSffiUJIDADE - A exceção de

pré-executividade, onde o excepiente-devedor aponta iletimidade
passiva em decorrência da exoneração da fiança locatícia pregada,

•

	

	 não configura mero incidente processual, mas incidente
caracteristicamente litigioso, autorizador da imposição ao vencido dos

•	 .	 encargos advocatícios da sucumb€ncia (2° TACSP - AI 718.321-0015
—11' C. —Rei. Juiz Clóvis Castelo —DOESP 0.04.2002)

Outra corrente jurisprudencial também aceitante da condenação do perdedor

•	 na verba advocatícia, fundamenta sua posição no princípio da causalidade, onde

quem deu causa a aço indevida é quem deve suportar o ônus sucumbncial.

Senão vejamos:

• . 119991 - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE
PPSCCTJTIVmADE - oçÁo PELO REHS ANTERIOR AO
PJUIZAIaNTO DA AÇÃO - ItruLo INEXIGÍVEL -
NULIDADE DA EXECUÇÃO - mmçÁo - suanm2NcIA -
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - 1. A opção da executada pela

• adesão ao REFIS, sendo anterior ao ajuizaniento da execução,
acarretou a suspendo da exigibilidade dos débitos (art. 40, § 40, inciso
II, do Decreto ri? 3.431, de 24.042000), consoante demonstrado em
exceção de pré-executividade oposta pela executada 2. Extinta a
execução fiscal após a apresentação de embargos, exceção de pré.

• execttividade ou instrumentalização de forma outra de defesa, deverá
a exeqÏcnte arcar com o pagamento dos ânua sinumbenciais, uma vez
que o executado foi compelido a contratar advogado para representa-
lo au juizo, fazendo jus ao ressarcimento de tais despesas. 3. O ânua
da sucumb&icia deve ser suportado por aquele que tenha dado causa à

& . ação, ia casta, a Fazenda Pública, pelo indevido ajuizarnento da
execução. 4. . Apelação improvida. (TRF 41 R. - AC
2001.72.05.002369-9 - SC - 1 1 T. - Rei. Dos. Fed. luz Carlos de
Castro bigon—DJU 06.02.2002—p. 850)

e
Existem, também, entendimentos jurisprudenciais mais bem fundamentados.

São aqueles com lidero no diploma processual civil vigente, no que tange

honorários advocatícios, estabelecendo critério objetivo para sua fixação,

decorrente do princípio da sucumbência Conforme tal princípio, deverá o vencido

arcar com o pagamento dos ónus sucumbenciais, uma vez que o executado foi

forçado a contratar advogado para representá-lo em juízo, fazendo jus ao

ressarcimento de tais despesas. Vejamos a ementa deste entendimento:

• . • •	 80042150 JCPC.20 - AGRAVO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - HONORÁRIOS
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DEVIDOS - CPC, ART. 20 - RECURSO PROVIDO - 1. Não é
dever do agravante levar ao conhecimento da agravada sua salda do
quadro societário da empresa, posto que os registros arquivados na
Junta Comercial são públicos. Portanto, é dever do Município de Sara
diligenciar objetivando averiguar quais os verdadeiros sócios da
empresa supostos responsáveis pela obrigação tributária. 2. O sistema
processual vigente, em sede de honorários advocaticios, funda-se no
crittio objetivo resultante da sucumbência, portanto não importa se a
defesa se fez através da exceção de pré-execttividade ou embargos à
execução. (rJES - AI 048029170 - 4 C.Cfv. - Rel. Des.
Frederico GuilhennePjmentel._J 13.05.2002)

Entendemos ser desnecessário referido debate, pois o próprio Código de
e

Processo Civil já trata do assunto sem dar margem a discussão. O itt 20, § 4° do
•	 estatuto processual ora mencionado, esclarece qualquer dúvida quando assegura

que os honorários advocaticios serão findos pelo juiz, mediante apreciação

•	 equitativa, inclusive nas "execuções, embargadas ou não".

Portanto, é plenamente cabível a condenação em honorários sucumbenciais

•	 em se tratando de exceção de pré-executividade, porque presente está o confronto

entre exequente e executado, instaurando-se entre eles um incidente

manifestamente litigioso, de modo a autorizar a imposição ao vencido dos

•	 encargos advocatícios da sucumbncia Isso tudo sem lidar da disposição legal

contida no sistema processual vigente em seu Art. 20, § 40. É assim, que a

jurispnidênciavem fixando entendimento neste sentido.
o

o

e

o

•

o
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6 OUTRAS CONSIDERAÇÕES

No presente trabalho, estudamos o instituto da exceção de pré-executividade

nos seus aspectos principais. Iremos apreciar agora, algumas outras considerações

acerca deste instituto, tais como a sua relação com outros princípios: o

procedimento e o prazo para sua interposição; a possibilidade de suspensão do

processo; e, o recurso cabível da decisão proferida.

•

	

	 6.1 O relacioíiamento da exceção de pré-executividade com

outros princípios:

• Vimos no inicio do nosso estudo, que a exceção de pré-executividade

funciona como mecanismo que toma possível o exercício do principio do

Contraditório no bojo dos autos executivos, proporcionando, assim, o processo de

•

	

	 execução mais justo. Porém ela se relaciona também com o princípio do Devido

Processo Legal; do Acesso à Justiça; e, da Economia Processual.

O devido processo legal funciona, como bem entende Humberto Theodoro
•

Júnior, como um "superprmcípiõ, coordenando e delimitando todos os demais

princípios que informam tanto o processo como o procedimento." 5 Iguala-se a

idéia de devido processo legal à idéia de processo justo, na medida em que

assegura um processo onde os direitos fundamentais sejam respeitados. Tal

-.	 principio materializa-se no Ad. 5°,inc. LIV da Constituição Federal.

E]
O relacionamento do devido processo legal com a exceção de pré-

executividade reside no fato de que esta possibilita a defesa do executado sem a

•	 constrição patrimonial nos casos de vicio ou nulidade da execução e o devido

processo legal é uma garantia constitucional na qual o indivíduo só será privado
- -
	 de seus bens mediante um processo justo. Logo, afirma-se que a exceção de pré-

•	 executividade tem respaldo, também, no principio do devido processo legal.

O acesso à justiça (Art. 50, inc. XXXV, CF/88) é, antes de tudo, uma

necessidade num Estado de Direito. Atualmente, diminuiu a idéia de que o acesso

" flODORO XMOR, Humberto. Curso de diretto 	 dL 31 et Rio de Janeiro: Forense, 2001,
vol. l,p.23.
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àjustiça consiste na simples possibilidade de se recorrer aos órgãos jurisdicionais

para pedira prestação jurisdicional. A tendência da doutrina moderna, tem sido no

sentido de que para haver um efetivo acesso à justiça, é indispensável que as

pessoas que ingressam emjufzo, defendam-se de maneira adequada

Direcionando esse pensamento para o processo de execução, somente será

respeitado o verdadeiro "acesso àjustiça', quando o executado participar deste

• processo, de forma que possa alegar matérias capazes de fulminar de plano a

execução, sem que para isso seja necessária a agressão patrimonial para segurança

do juízo. Dai surge a relação do principio do acesso àjustiça com a exceção de

pré-executividaJe.
LJ

O princípio da ecoixrniia processual caracteriza-se por ter a função de

evitar o desperdício da atividade jurisdicional do processo mediante o uso racional

dos instrumentos e formas processuais. Às partes, propicia-se uma justiça rápida,

com o mínimo de emprego da atividade processual.

O processo é um mecanismo para se alcançar um direito. Se não há direito,

não há razão para haver processo. Então, a exceção de pré-executividade é um

meio de se garantir a economia processual, pois ela tem a finalidade de alertar o

juiz sobre um vício ou nulidade que desconstitui o direito da prestação executiva,

•	 possibilitando que uma execução fadada ao insucesso futuro, possa ser extinta
•	 imediatamente, evitando atividades processuais desnecessárias e possibilitando a

e	 rápida solução do litígio.

-. 6.2 Procedimento:

e 
A exceção de pré-executividade, por ser um instituto de construção

puramente doutrinária e ainda não ter respaldo na legislação processual vigente,

não tem um procedimento formal a ser seguido. Ela pode ser interposta mediante

simples petição nos próprios autos da execução, alertando o juiz para alguma

nulidade insanável como inexistência do título executivo, ausência de condições

da ação ou pressupostos processuais.

6.3 Prazo:

e
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Como não existe procedimento legalmente previsto para a interposição de

*	 exceção de pré-executividade, também inexiste prazo estipulado. Porém, por

	

1	 serem alegadas matérias de ordem pública, a exceção de pré-executividade pode

•	 ser interposta a qualquer tempo e grau de jurisdição, pois as matérias arguíveis

por meio deste instituto não são passíveis de preclusão. Por outro lado, é

interessante a alegação pelo executado, de tais matérias no primeiro momento

	

•	 oportuno, visto que, caso contrário, poderá responder pelas custas de

•	 retardamento, previsão do Art. 267, § 3°do Código de Processo Civil, tendo este

	

•	 dispositivo legal, a finalidade de evitar que o executado, agindo de má-fë,

proporcione tumultos ao processo.

6.4 Suspensão do processo:

A interposição da exceção da pré-executividade suspende ou não o processo
e	 de execução?

Se não há previsão legal para a exceção de pré-executividade, razão para

•	 alguns juristas defenderem a inexistência de motivo para a suspensão do processo.

Com certeza estes se apegam a uma interpretação literal do texto legal e pregam

que o único incidente que tem força para suspender o processo executivo são os

•	 embargos à execução, nos termos do Art. 791,! da nossa lei adjetiva civil.

0n se a exceção de pré-execuüvidade é um instituto sem nenhum amparo

•	 legal e já é aceita tanto pela doutrina como pela jurisprudência, por que não se

aceita o seu efeito suspensivo? Se pode o mais, pode o menos. Se o mais, que é a

utilização do instituto, é aceito, o menos, que é o seu efeito, também deve ser

•	 aceito.

Logo, havendo arguição de ausência de requisitos da execução, deve ser

• . suspenso o curso desta ação, até a solução do litígio, por colocar em xeque a

possibilidade de início ou prosseguimento da execução ou, em outras palavras, da

expropriação. Se assim não fosse, de nada adiantaria as considerações feitas nesta

obra arespeito do Princípio do Devido Processo Legal e do Contraditório.

6.5 Recurso:
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É a exceção de pré-executividade um incidente de defesa apresentado pelo

devedor, assim, decisão que julga procedente o incidente é recorrível, através de

recurso de apelação, uma vez que põe termo ao processo. Em contrapartida, se a

decisão rejeita a exceção, o recurso cabível é o de agravo de instrumento, pois

•	 trata-se de uma decisão interlocutória que não extingue o processo.

•	 No caso de o Magistrado acolher a argüição e extinguir o processo executivo

• deve-se atentar para dois fatos. Primeiro, é se a matéria arguida versar sobre o

mérito da execução, por exemplo: prescrição, decadência e pagamento, a sentença

fará coisa julgada material, aniquilando o direito do credor de propor nova ação,

pois a natureza da decisão será a mesma da sentença dos embargos, visto que a

matéria alegada lhe é peculiar. Segundo, é se a matéria alegada versar sobre

aspectos meramente processuais, dando ensejo à sentença que faz coisa julgada

•

	

	 formal. Desta forma, nada impede ao credor, a proposição de novo processo de

execução com o mesmo título, desde que devidamente formalizado, com

•	 preenchimento de todos os requisitos.

o
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No curso deste trabalho, pelas razões já expostas, mostramos nossa

•	 favorabilidade a utilização do instituto da exceção de pré-executividade. Criamos

•	 minucioso estudo à respeito da matéria, provando ser sua utilização, no, processo

•

	

	 de execução, cabível e sem importunar os princípios regentes do nosso

ordenamento jurídico, embora não haja previsão legal para citado instituto.

e Todavia, em respeito aos juristas que se manifestam de forma contrária à

utilização da exceção de pré-executividade, dedicamos este capítulo para

exposição e crítica das idéias doutrinárias dos que são desfavoráveis ao instituto

ora analisado.

Sabemos que a esmagadora maioria da doutrina é acolhedora da exceção de

• pré-executividade. Citamos na presente obra, juristas renomados como: Humberto

'flieodoro Júnior, Araken de Assis, Pontes de Miranda, Nelson Nery Júnior, entre

outros.

A corrente de doutrinadores que se manifesta de forma desfavorável ao

instituto, tem como melhor sistematizador de suas razões o Professor e

Magistrado Trabalhista, anteriormente citado em outras oportunidades, Marcelo

Lima Guelra. Em razão, resolvemos utilizar sua obra como base para este

capitulo.

e
•	 A visão tradicionalista deste respeitável jurista, talvez seja uma das causas

• 1	 que o motivam a atacar a exceção de pré-executividade. Ele entende que a própria

•	 :	 lei que trata do processo executivo já traz as soluções que este instituto visa

solucionar. Vejamos:

-	 ... é certo que há um alterna legal, ou seja, um conjunto de normas
•	 que regem o processo de execução e outras que a elas pertinai,

• •

	

	 inclusive e principalmente as de natureza constitucional, que não
podem ser ignaadas. Contudo, soluções há e são viáveis, mas dentro,

• exclusivamente, das possibilidades que o próprio sistema processual
vigente ofervc. Fora disso, o próprio objetivo de buscar uma
interpretação mais justa do direito estaria, a priori, comprometido."

" GUERRA, Marcelo Lima. Op. Cit. ,1995,p. 147.
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Em seguida, ele ataca mais diretamente a exceção de pré-executivídade,

tratando da matéria do juízo de admissibilidade do processo de execução, fazendo

a distinção de dois tipos de vícios. Segundo o mesmo autor:

De fato, é necessário distinguir os vícios relativos aos requisitos de
admissibilidade da execução que, para serem constatados, no Éter

procedimental, não carecem de produção de provas e podem ser
verificados prima fade, ou seja à luz do próprio material aportado

• pelo credor com a inicial, daqueles outros vícios que, ao contrário,
requerem a produção de provas para serem demonstrados exigentes.
A distinção se impõe por motivos óbvios, a saber, que os primeiros,
por serem manifestos, podem ser conhecidos de oficio pelo juiz por

• constituírem, inclusive, fundamento para indeferimento da inicial,
enquanto que os segundos não podem dar lugar a tal solução pelo juiz,
uma vez que, enquanto não provados, não podem, evidentemente, ser
considerados existentes pelo órgão judicial.'

Como se vê, quanto ao segundo grupo de vícios - aqueles que
carecem de produção de prova para serem demonstrados - o
acolhimento da exceção de pré-executividade configura-se, sem
dúvida, ato ilegal, pelo que se toma juridicamente inaceitável tal
solução.

Dessa forma ainda que se admita, ad a,gumentanâon, a alegação
daqueles vícios (os que não carecem de produção de prova) através de
exceção de pré-executividade, a falta de previsão legal nesse sentido
consistiria numa lacuna das normas processuais, a ser preenchida pelo
juiz em primeiro lugar, recorrendo à analogia com situações
semelhantes. Qual seria a disciplina legal de situação semelhante a ser
tomada como parâmetro, nesse caso? Tal disciplina seria, obviamente,
aquela que, no processo de conhecimento, aplica-se à alegação pelo
réu, na sua contestação, de matérias que o juiz pode conhecer de
ofício, ou seja, a alegação em contestação das pmliminarer eleixadas
no azt 301 do CPC."

Resumindo, referido jurista defende a existência de dois tipos de vícios

e relativos ao controle de admissibilidade da. execução. Há vícios que necessitam de

dilação probatória e outros, não. Temos como exemplo de alegações que precisam

de instruções probatórias, a alegação de falsidade de assinatura do título

o executivo. Neste caso, o Professor Marcelo Lima Guerra defende que não há

motivos para se falar em exceção de pré-executividade. A solução aí, estaria em

sede de embargos à execução. Com relação aos vícios que podem ser demostrados

sem demanda probatória, posiciona-se o autor no sentido de que o juiz, devido à

• 1	 "Id. Ibid. , 1995,p. 151.
1	 '81d Ibid. , 1995,p. 152.

1d.1bid.,1995,p.154.

e

o



e
30

e

omissão legislativa, deve aplicar a analogia das preliminares da contestação no

processo de conhecimento, sendo obrigatória a ouvida do autor para se manifbstar

-. -

	

	 sobre as alegações do réu. Isto seria incompatível com a natureza da ação

executiva Portanto, o autor se rebela contra qualquer expediente que possa

No	
acarretar distúrbio ao processo de.execução.

O autor admite a remota possibilidade de apresentação, ao juiz, de simples

petição para que este se manifeste, de oficio, sobre um error in procedendo.
a

	

	
Porém, para ele, este é um recurso de pouca importância prática, pois possui um

âmbito muito restrito de utilização. Mesmo neste último caso, o autor prega a

o	
impropriedade da aplicação da exceção de pré-executividade.

Despretensiosamente e com o máximo respeito, ousamos discordar

parcialmente da tese deste admirável e respeitável doutrinador.

No tocante aos vícios que necessitam de longa dilação probatória, nenhuma

crítica há de ser frita, pois nestes casos não se cogita a utilização da exceção de

pré-executividade, visto que estar-se-ia desvirtuando toda a estrutura do processo

de execução, descaracterizando sua natureza de satisfação do direito do credor. E

o que pior, estar-se-ia, também, acabando com instituto dos embargos à

• . execução. Portanto, neste ponto, concordamos com o festejado Professor Marcelo

Lima Guerra, para afirmarmos que a sede apropriada e consagrada legalmente

para as alegações de vícios que necessitem de demanda probatória, não há de ser

•	 '	 outra, se não os embargos à execução.

Entretanto, com referência a outros tipos de vícios, qual sejam, os que

• dispensam dilação probatória, não vislumbramos obstáculos à utilização do

instituto da exceção de pré-executividade. Assim, discordamos, isso com o devido

respeito, da posição do supramencionado autor.
a

O posicionamento do autor é equivocado, pois o paralelo entre, o processo

de execução e o de conhecimento tem que existir, só que deve haver um bom
•	 .	 senso por ocasião do estabelecimento deste paralelo. Os dois processos têm

natureza distinta e por isso não sé deve aplicar literalmente no processo executivo

o	 o que está disposto no processo.. cognitivo. 0 fundamento para a aceitação da.
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exceção de pré-executividade não está nem no processo de conhecimento, nem

nas normas infra-constitucionais, mas nos princípios anteriormente demonstrados.

A exceção de pré-executividade consagra e torna efetiva a possibilidade do

contraditório dentro do processo de execução. O surgimento deste mecanismo de

defesa do executado, quando possuidor de razões mais que plausíveis de se opor à

execução, não encontra paralelo na legislação positiva

Daí, absurdo se faz o entendimento de que, o devedor argÜindo vicio

insanável na inicial do processo executivo, deve-se abrir vista para

• pronunciamento do credor. Isso porque não se está aqui a importar normas

relativas ao processo cognitivo, e sim, buscar através dos princípios, como o do

contraditório; o da equidade; e, do acesso àjustiça, a melhor interpretação para o

sistema normativo, suprindo suas lacunas, interagindo-o na busca de uma justiça

social, escopo da instrumentalidade do processo.

Quanto ao frágil argumento de não haver previsão legal, este não pode

configurar obstáculo à utilização do instituto, pois o mesmo é perfeitamente

compatível com o nosso ordenamento jurídico, desde que observados os limites

impostos durante o presente estudo.

• Finalizando, a manifestação do credor quando o devedor se utilizar de

exceção de pré-executividade se faz desnecessária, pois esta trata de matérias de

ordem pública, ou seja, o magistrado pode conhecê-las de oficio. Ora, se o

• julgador pode conhecer a matéria alegada de oficio, ele também pode apreciá-las

sem a ouvida da outra parte. A nulidade é um vício fundamental que priva o

processo de toda e qualquer eficácia e, para evidenciá-la, não se faz necessária

uma forma especial.

Portanto, ao contrário do Professor Marcelo Lima Guerra, entendemos, ser

perfeitamente possível utilizar-se da exceção de pré-executividade para se atacar a

execução antes e independente dos embargos, notadamente quando se alega a

inexistência de pressupostos processuais necessários à constituição e

desenvolvimento regular do procõsso, ou das condições da ação, ou mesmo, pela

presença de qualquer outro vício que macule a relação processual instaurada no

a

o
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processo de execução, e que possa ser apreciada e julgada pelo juiz sem a

necessidade de dilação probatória

t

*
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o

o

e

e

e
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8 A LEI DAS EXECUÇÕES FISCAIS (LEI N°
6.830/80) E A EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.

Da mesma forma que o Código de Processo Civil, em seu Art.736, a Lei n°

e 6.830, de 22 de setembro de 1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida

Ativa da Fazenda Pública, mais conhecida como Lei de Execuções Fiscais, em seu

Art. 16, disciplina que o executado se defenda por meio do oferecimento de

embargos do devedor. A única diferença é no tocante ao prazo, aquela estabelece

um prazo de 10 (dez) dias, esta estabelece um prazo mais longo, 30(trinta) dias.

A Lei de Execuções Fiscais foi instituída para instrumentalizar o controle

jurisdicional do fisco, ou seja, foi uni meio criado com o escopo de !àzer com que

o Poder Judiciário praticasse fiscalização dos processos de execução onde

figurasse no polo ativo, aFazenda Pública Entendemos que a criação desta lei foi

relativamente desnecessária, pois antes de 1980, a execução fiscal era regulada

pelo Código de Processo Civil. Sendo assim, o Judiciário também tinha total

controle das execuções onde o titular do crédito era o Poder Público.

Como já foi exaustivamente exposto no decorrer deste trabalho, o requisito

fündamental para o oferecimento dos embargos à execução é a segurança do juízo

• da execução. A Lei de Execuções Fiscais não trata o assunto de maneira diferente.

Porém, ela acrescenta mais um meio de garantia do juízo. É a fiança bancária (

Art. 16,!!, Lei n°6.830/80).

Assim como um título executivo comum, a certidão de dívida ativa é

passível de vícios, o que toma a execução infundada. É dever da Administração

Pública anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tomem ilegais,

porque deles não se originam direitos. Nesse contexto, deve o Poder Judiciário, ao

receber ação de execução fiscal baseada em certidão da dívida ativa sem força

executiva, declará-la nula devido aausência de requisitos que dêem ao título força

executiva e legitimem a Fazenda Pública à cobrança do crédito decorrente daquele

título, caso não o faça, ocorrendo falha no juízo de admissibilidade por parte do

magistrado, cabe ao executado argüir tal nulidade através de exceção de pró-

0-1	
executividade.
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Nessa forma, o juiz seguirá e Lei de Execuções Fiscais que ampara esse

entendimento nos termos do ArL26, que por sua vez, autoriza a extinção da

execução fiscal, segundo o qual, até a decisão de primeira instância, a certidão de

divida ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurado ao executado

devolução do prazo. Assim, antes da decisão de primeira instância, se, a qualquer

• forma, for cancelada a inscrição da dívida ativa, o juiz deve extinguir a execução

fiscal "sem qualquer ônus para as partes". No que diz respeito à ausência de ônus

para as partes, a doutrina e a jurisprudência, de maneira correta, vêm se

•	 manifestando no sentido de que não se deve afàstar a responsabilidade da

•	 adininisti-ação/exeqoente pelo ônus da sucumbência20.

•	 Quem atua na área do Direito Tributário conhece a desorganização das

máquinas estatais de controle, arrecadação e cobrança fiscal. A falta de

automatização e harmonia entre alguns órgãos do Poder Público são causa disso.

•
	

A conseqüência negativa dessa desorganização é um imenso número de execuções

fiscais ajuizadas indevidamente, em que o pagamento do tributo foi realizado

corretamente ou se encontra com a exigibilidade suspensa de acordo com a

•	 legislação tributária

Desse modo, a Administração Pública, devido às falhas de harmonização de

•	 •	 sua estrutura, de comunicação de dados ou qualquer outro mal que assombre a sua

caótica organização, manda executar, agredindo e violando o patrimônio de um

possível devedor, verdadeiro ato de um absolutismo intolerável com a

inescrupulosa mentalidade de arrecadar cadavez mais, não importando o meio.

É nesse passo que defendemos a utilização do instituto da exceção de pré-

•	 executividade para possibilitar ao executado, que ainda nem se sabe se é ou não

devedor, a defesa sem ter que se sujeitar ao prejuízo da penhora, do depósito ou da

fiança bancária.
o

Sobre as matérias que podem ser arguidas em exceção de pré-executividade

em sede de execução fiscal, podemos afirmar que são as mesmas do processo de

•	 execução comum, com algumas diferenças devido à diferença no procedimento

das duas ações executivas. Conclui-se, portanto, que se pode alegar: a falta de

20 A esse respeito, o item 5 desta obra traz maiores esdarecimentos.
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4

•	 condições da ação e de pressupostos processuais decorrentes de nulidades

•	 absolutas; os vícios do processo administrativo fiscal; nulidades relativas da
•

	

	
execução; excesso de execução; inexistência total ou parcial do débito fiscal;

qualquer outra questão de direito material, ou seja, qualquer outra causa extintiva

*

	

	 da obrigação executiva, tais como: pagamento, prescrição, compensação, entre

outras tantas.

• Assim, como já nos foi devidamente demostrado no corpo do presente

trabalho, a execução fiscal, bem como a execução comum, são plenamente

atacáveis mediante exceção de pré-executividade. E isso tem o endosso da

doutrina e da jurisprudência, reforçando ainda mais a nossa tese.

o

e

0

e

O

o

O



CONCLUSÃO

•	 No decorrer desta pesquisa, procuramos analisar os principais aspectos deste

•	 importante instrumento de defesa do executado denominado "exceção de pré-

e
	 executividade".

• 1

	

	 Conforme com o nosso estudo, podemos concluir ser inteiramente possível a

existência do Princípio do Contraditório no processo de execução, pois a

• Constituição Federal em seu Art. 5°, inciso LV, assegura isso a todos os processo

judiciais, não discriminando o prõéesso executivo. É certo que este contraditório

-- •deve ser picado de forma concisa, pois caso contrário, deia o caráter

satisfativo da ação executiva, transformando o processo de execução em processo

de conhecimento, o que é inadmissível diante nosso ordenamento jurídico.

o Concluímos ainda, que o contraditório na execução não se manifesta através

dos embargos à execução, e sim por meio da exceção de pré-executividade, visto

que, aquele é um processo autônomo muito embora conexo com a execução, ou

seja, não se processa nos autos da ação executiva. Já a exceção, é interposta no

bojo dos próprios autos da execução, o que significa dizer, a materialização do

princípio em tela, por meio da exceção de pré-executividade, possibilita a defesa

•	 do executado, sem o ônus da garantia do juízo.

A natureza do processo executivo é preservada, a medida em que a exceção

de pré-executividade não pode ser vulgarizada ao ponto de ser usada em total

substituição aos embargos. Seu cabimento é restrito S situações especiais, seja

pela própria ausência de título, seja pela ausência de outro pressuposto processual

• subjetivo ou objetivo, ocorrendo falha no controle de admissibilidade da execução

por parte do Juiz, o processo executivo tende à extinção flitura. Assim, nada mais

lógico que antecipar seu aniquilamento induvidoso.
.

Existem casos em que a falha no juízo de admissibilidade não pode ser

•	 demonstrada mediante simples alegação em sede de exceção de pré-

executividade. Em tais situações, os embargos são a sede apropriada para a

-	 •	 investigação das provas e razões que levai aia o executado ao inadimplemento da

.
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pretensão deduzida Trata-se de ação de natureza cognitiva, onde se permite a

instauraçao de uni contraditório coma complexidade exigida para ocaso.

Também discorremos a respeito da terminologia "exceção- ou "objeção" de

pré-executividade. Concluímos que o termo técnico mais correto é "objeção de

pré-executividade". Entretanto, preferimos adotar o termo mais difundido pela

doutrina: "exceção de pré-exécutividade", pois o que importa não é a

nomenclatura de um instituto, e sim, sua finalidade.
4

Também vimos, ser cabível a condenação do credor à verba honorária de

sucumbência, em se tratando do instituto em estudo. Isto porque, quando a

•
	

execução é atacada via exceção de pré-executividade,• instaura-se, neste processo,

um incidente manifestamente litigioso.

Além do contraditório, o instituto em estudo também se relaciona com

outros princípios, como foi demonstrado. São eles: o Devido Processo Legal; o

Acesso àJustiça, e, a Economia Processual.

•	 Demonstramos, também, algumas idéias de juristas contrários ao instituto.

Citamos, aqui, a doutrina do Professor Marcelo Lima Guerra, que é quem melhor

organiza seus argumentos. Contudo, com a devida vênia, mostramos nossa

•	 incompatibilidade com as idéias do eminente jurista, magistrado e professor.

	

-	 Por fim, observamos que a exceção de pré-executividade serve também para

•

	

	 atacar execuções fiscais indevidas. Pois assim como as execuções comuns, as

execuções fiscais também podem ser ajuizadas repletas de vícios.

Resumindo, buscando dar ao Direito a sua devida finalidade, entendemos

ser perfeitamente possível a utilização da exceção de pré-executividade para se

opor à execução sem o ônus da garantia do juízo, quando se alega a inexistência

•	 de pressupostos processuais necessários à constituição e desenvolvimento regular
•	 do processo ou das condições da ação, ou mesmo pela alegação de uma causa

*
	 extintiva, modificativa ou impeditiva do direito do exeqilente, contaminando a

	

•	 relação processual instaurada na ação executiva, quando pode ser apreciada e

•	 julgada pelo juiz sem a necessidade de longa dilação probatória

o
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