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RESUMO 
 

 

 

A presente dissertação é apresentada como instrumento de avaliação final do Curso 

de Mestrado em Direito Público, ministrado através do Programa Interinstitucional de 

Pós-Graduação em Direito, pela Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, em 

convênio com a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), em Feira de 

Santana, Bahia, e teve como finalidade imediata a discussão das questões atinentes 

à exceção de pré-executividade, instrumento não explícito em nosso ordenamento 

processual civil formal, cuja normatização tem se dado através da jurisprudência dos 

Tribunais pátrios, bem como de escassa doutrina, e, como finalidade mediata, 

proporcionar ao mestrando a oportunidade e meios para seu desenvolvimento 

profissional e acadêmico. O tema enfocado, a exceção de pré-executividade, foi 

abordado através do método de pesquisa dedutivo, utilizando como instrumento a 

pesquisa bibliográfica, tendo a presente dissertação chegado à conclusão de que 

aquele instituto pode e deve ser utilizado no processo de execução, como meio 

processual de defesa, à disposição do executado, para que não seja o mesmo 

compelido a comprometer seu patrimônio, quando o tiver, e, para que possa se 

defender, quando não o tiver, sob pena de não ter acesso ao sagrado e  

constitucional direito à ampla defesa, por todos os meios inerentes à mesma, bem 

como ao princípio, também constitucional, do devido processo legal, em decorrência 

de título executivo comprometido por vícios. 
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RÉSUMÉ 

 

 

 

La présente dissertation est l’instrument d’évaluation finale du cours de maîtrise en 

droit public, réalisé en fonction du Programme Interinstitutionnel de Maîtrise en Droit, 

prévu dans une convention entre la Université Fédérale de Pernambuco – UFPE et 

la Université d’État de Bahia à Feira de Santana, Brèsil (UEFS), qui a comme finalité 

immédiate la discussion des questions concernant  à l’Exception Prejudiciel 

d’Éxecution, figure qui n’est pas prevue dans la loi bresilienne, dont la 

réglementation il y a quelques annés est fait par la jurispudence des tribunaux de la 

patrie et par une exiguë doctrine, et comme finalité médiate, proportionner au éléve 

du cours de maîtrise la opportunité et les moyens pour son développement 

professionnel et académique. Le thème focalisé, l’exception prejudiciel d’éxecution, a 

été abordé par le méthode de recherche déductive, qui utilise comme instrument la 

recherche bibliographique. La présente dissertation est arrivé à la conclusion que ce 

institut peut et doit être utilisé dans le  procès d’éxecution, comme moyen procédural 

de défense contre un titre executif vicieux, à la disposition de ce qui s’execute pour 

ne pas être obligé à compromettre son patrimoine, quand il y a, et pour qu’il puisse 

se défendre quand il n’y a pas, sous peine de n’avoir pas l’accès au sacré et 

constitutionnel droit d’ample défense, par tous les moyens que lui son inhérents, et 

bien le principe, aussi constitutionnel, du dû procedure legal. 
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INTRODUÇÃO 

 

O processo judicial é dividido pela lei e pela doutrina em processo de 

conhecimento, processo de execução, e processo cautelar.  

Faz o Código de Processo Civil brasileiro (CPC) a distinção entre processo de 

conhecimento, processo de execução, e processo cautelar, regulando o processo de 

conhecimento em seus arts. 1º a 565, o processo de execução em seus arts. 566 a 

795, e, o processo cautelar em seus arts. 796 a 889. 

Para os fins do presente trabalho, contudo, considerar-se-á apenas os 

aspectos inerentes ao processo de conhecimento e ao processo de execução, sem, 

contudo, deixar de reconhecer que, inevitavelmente, haverá no processo de 

execução uma fase ou atos de caráter cognitivo. 

Tal entendimento também se encontra na doutrina, através de autores como 

Alberto Camiña Moreira1, para quem, as diferenças entre processo de conhecimento 

e processo de execução se manifestam da seguinte forma: 

 

a) o processo de conhecimento tem em vista a pesquisa do direito dos 
litigantes, a certeza a ser expressa na sentença de mérito; o processo de 
execução parte da certeza e tem em vista a realização do direito do credor. 
Por isso, seu campo de atividade é o mundo fenomênico, em que o trabalho 
jurisdicional se concentra em atos tendentes à satisfação do credor;  
b) o processo de conhecimento transforma o fato em direito, enquanto o 
processo de execução transforma o direito em fato;  
c) o processo de conhecimento é processo de sentença, enquanto o 
processo de execução é processo de transformação do mundo empírico, 
sem preocupação com juízo de veracidade ou de justiça em torno da 
pretensão do credor;  
d) no processo de conhecimento o juiz deve conhecer mais que obrar, 
enquanto no processo de execução deve, sobretudo, obrar, com variações 
no mundo sensível;  
e) no processo de conhecimento, centraliza-se o procedimento em torno 
do juiz com a finalidade de obter a sentença, e fenômeno inverso 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";  

                   
1 MOREIRA, Alberto Camiña. Defesa sem embargos do executado. 2. ed. rev. ampl. São Paulo: 
Saraiva, 2000, p. 2-3. 
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f) no processo de conhecimento se debate, enquanto no processo de 
execução se atua;  
g) Carnelutti afirmou que "estatuir o que deve ser corresponde à 
cognição; converter o que deve ser sem ser é o cometido à execução";  
h) no processo de execução a cognição é rarefeita, enquanto no 
processo de conhecimento a cognição varia em extensão e em 
profundidade, mas está sempre presente, como ato de inteligência do juiz. 
 
 

Conforme se observa, termina o processo de conhecimento com o trânsito em 

julgado da sentença prolatada pelo juiz, que deve ser cumprida pela parte vencida. 

Não cumprido pela parte vencida o quanto disposto na sentença transitada 

em julgado, prolatada no processo de cognição, deve o vencedor executá-la, 

valendo-se, para tanto do processo de execução. 

A respeito se manifesta Cândido Rangel Dinamarco2:  

 
A função do processo executivo é realizar concretamente, sobre o 
patrimônio do devedor, a sanção definida e ordenada pela sentença. 
Condenar, na linguagem processual, significa aplicar a vontade 
sancionatória, tornando adequada a via processual da execução para a 
atuação do direito individualizado na sentença. 
 
 

Não se pode, contudo, esquecer o quanto prescreve o art. 583 do CPC, in 

verbis: "Art. 583. Toda execução tem por base título executivo judicial ou 

extrajudicial". 

Observa-se, então, que, para que haja processo executivo, deve haver um 

título executivo, judicial ou extrajudicial, dentre os primeiros a sentença, bem como o 

inadimplemento do devedor, pelo que, pode-se afirmar que a função do processo de 

execução é a realização, independentemente, ou mesmo, contra a vontade do 

devedor, de prestação constante de um título executivo, judicial ou extrajudicial. 

Porém para que possa o executado se defender no processo de execução, 

deverá fazê-lo através dos embargos do devedor, e, após seguro o juízo da 

execução, conforme estabelecem os arts. 736 e 737 do CPC, reproduzidos a seguir: 
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Art. 736. O devedor poderá opor-se à execução por meio de embargos, que 
serão autuados em apenso aos autos do processo principal. 
 
Art. 737. Não são admissíveis embargos do devedor antes de seguro o 
juízo: 
I - pela penhora, na execução por quantia certa; 
II - pelo depósito, na execução para entrega de coisa. 
 

 
Por vezes, no entanto, faltam ao processo de execução os requisitos 

estabelecidos pela lei processual, e, mesmo assim, para que possa o executado se 

defender através de embargos, deverá garantir o juízo da execução, se tiver 

patrimônio para tal, não tendo possibilidade de defesa, caso não possua bens que 

possam garantir o juízo. 

A exceção de pré-executividade, é, assim, instrumento através do qual podem 

ser discutidos os requisitos legais da execução, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, sem a garantia do juízo, e, no próprio processo de execução.  

Isto posto, a exceção de pré-executividade se configura como construção 

doutrinária, e, atualmente, também jurisprudencial, sem que seja prevista 

legalmente, razão pela qual, fica sujeita às contingências e peculiaridades de cada 

execução, sem um modelo geral e determinado para sua utilização. 

Logo, o princípio basilar que justifica a utilização da exceção de pré-

executividade como meio de defesa nos casos referidos, é o de que não poderá 

prosperar execução sem que se verifiquem os requisitos estabelecidos pela lei 

processual, sob pena de mácula ao inciso LIV do art. 5º da Constituição da 

República Federativa do Brasil (CF), que estabelece que ninguém será privado de 

seus bens sem o devido processo legal, e, se pode o juiz conhecer de ofício, em 

qualquer tempo ou grau de jurisdição, a matéria enumerada nos incisos IV, V e VI do 

                                                        
2 DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973, p. 190. 
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art. 267 do CPC, por que não poderia a parte argüir a referida matéria, e, por que, 

argüindo-a a parte, dela não poderia conhecer o juiz? 

Pretende-se assim, neste trabalho, abordar as situações em que o referido 

instrumento processual pode ser aplicado ao processo de execução, seja a 

execução cível, a execução fiscal ou a execução trabalhista.  

Para tal, partir-se-á dos aspectos gerais do processo de execução, analisando 

sua função, peculiaridades, autonomia frente ao processo de cognição, existência de 

contraditório e defesa do executado, como fase preparatória daquela que, no 

presente trabalho dedicar-se-á à análise da doutrina e da jurisprudência sobre o 

tema, com suas posições diversas sobre o assunto. 

Por fim, analisar-se-á casos em que a oposição da exceção de pré-

executividade seria possível e recomendável, como também a oportunidade de sua 

oposição, legitimidade, forma, matérias passíveis de serem argüidas, procedimento, 

efeitos e recurso cabível contra a decisão prolatada na mesma.   

Para atingir tal fim, escolheu-se o método dedutivo, e, como instrumento de 

pesquisa o bibliográfico. 

Justifica-se tal escolha porque permite a referida metodologia ao pesquisador 

uma maior visão de dados mais significativos para análise, compreensão e 

interpretação dos mesmos.  

Antônio Carlos Gil3 explica-nos as vantagens da pesquisa bibliográfica: 

 

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 
investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do 
que aquela que poderia pesquisar diretamente. Esta vantagem se torna 
particularmente importante quando o problema de pesquisa requer dados 
muito dispersos pelo espaço. Por exemplo, seria impossível a um 
pesquisador percorrer todo o território brasileiro em busca de dados sobre 
população ou renda per capita; todavia, se tem à sua disposição uma 
bibliografia adequada, não terá maiores obstáculos para contar com as 

                   
3 GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1996, p. 50. 
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informações requeridas. A pesquisa bibliográfica também é indispensável 
nos estudos históricos. Em muitas situações, não há outra maneira de 
conhecer os fatos passados se não com base em dados bibliográficos. 
 

Já Wanderley Ribeiro4 faz a seguinte observação com relação à pesquisa 

bibliográfica: 

A pesquisa bibliográfica não deve ser entendida como ‘(...) mais fácil de 
realizar, porque é só buscar o que está escrito nos livros’; nesse sentido, 
que contribuição iria o pesquisador fornecer à comunidade científica com o 
seu trabalho? Há, inclusive, alguns temas estudados exclusivamente 
através dessa metodologia, por exemplo, se se desejasse estudar o Código 
Comercial e a relação social, quando de sua publicação. Ter-se-ia de 
recorrer à pesquisa bibliográfica e, possivelmente, cumular com a análise 
documental, pois não haveria a possibilidade de encontrar pessoas para 
submetê-las ao questionário ou à entrevista.  

As limitações da metodologia em epígrafe também são destacadas por 

Antônio Carlos Gil5: 

Muitas vezes as fontes secundárias apresentam dados coletados ou 
processados de forma equivocada. Assim, um trabalho fundamentado 
nessas fontes tenderá a reproduzir ou mesmo a ampliar esses erros. Para 
reduzir esta possibilidade, convém aos pesquisadores assegurarem-se das 
condições em que os dados foram obtidos, analisar em profundidade cada 
informação para descobrir possíveis incoerências e utilizar fontes diversas, 
cotejando-as cuidadosamente. 

 
 
 

Isso posto, escolheu-se a metodologia acima referida por se pensar que ela 

seria a mais indicada para a pesquisa em questão, em razão da própria natureza do 

tema, e, das peculiaridades do mesmo, que ensejam como instrumento de pesquisa 

mais eficiente a bibliográfica, tanto com relação aos aspectos doutrinários, quanto 

jurisprudenciais. 

A hipótese principal com a qual se trabalhará no presente estudo, é a de que, 

tendo em vista que, por vezes faltam ao processo de execução, os requisitos 

                   
4 RIBEIRO, Wanderley. A monografia no curso de direito: anotações para a sua produção. Rio de 
Janeiro: Forense, 2002, p.18. 
5 GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1996, p. 50 
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estabelecidos pela lei processual, e, mesmo assim, para que possa o executado se 

defender através de embargos, deverá garantir o juízo da execução, se tiver 

patrimônio para tal, não tendo possibilidade de defesa, caso não possua bens que 

possam garantir o juízo, seria a exceção de pré-executividade, instrumento 

processual extremamente relevante, através do qual poderiam ser discutidos os 

requisitos legais da execução, sem a garantia do juízo, e, no próprio processo de 

execução. 

A princípio, entende-se ser a hipótese verdadeira, e, como justificativas 

principais para a utilização da exceção de pré-executividade como meio de defesa 

nos casos referidos, aponta-se, primeiro, a de que não poderá prosperar execução 

sem que se verifiquem os requisitos estabelecidos pela lei processual, sob pena de 

mácula ao inciso LIV do art. 5º da CF que estabelece que ninguém será privado de 

seus bens sem o devido processo legal, e, segundo, a de que, se o juiz pode 

conhecer de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, a matéria enumerada 

nos incisos IV, V e VI do art. 267 do CPC, por que não poderia a parte argüir a 

referida matéria, e, por que, argüindo-a a parte, dela não poderia conhecer o juiz? 

De grande importância se mostra no presente trabalho, a conceituação de o 

que seria um título executivo viciado, vez que, o próprio título desta dissertação, diz 

referir-se a mesma aos títulos executivos viciados. 

 

 

Títulos executivos viciados, seriam considerados, para os fins da presente 

pesquisa, aqueles para os quais não se verificassem os requisitos estabelecidos 

pela lei processual brasileira. 
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Admitindo-se efetivamente, assim, a relevância da exceção de pré-

executividade nas execuções baseadas em títulos executivos viciados, dessa 

admissão, diversos outros questionamentos surgiriam, como: 

a) a oportunidade para oposição da exceção de pré-executividade, para a 

qual, a princípio, poder-se-ia afirmar ser, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, 

conforme, aliás, estabelecem os arts. 304 e 305 do CPC, que dizem, o primeiro, que 

é lícito a qualquer das partes argüir, por meio de exceção, a incompetência, o 

impedimento ou a suspeição, e, o segundo, que este direito pode ser exercido em 

qualquer tempo, ou grau de jurisdição, cabendo à parte oferecer exceção, no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado do fato que ocasionou a incompetência, o impedimento 

ou a suspeição; 

b) a legitimidade para argüir a referida exceção, que, a princípio, seria das 

partes, ou seja, do devedor e do credor, conforme preceitua o art. 304 do CPC, e 

ainda, de terceiros, que estivessem ameaçados pela execução, e que, portanto, 

tivessem interesse em ver o conflito resolvido; 

c) a forma, que, a princípio, não seria especial, mas simples, através de 

petição nos autos, conforme entende jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

bem como corrente dominante da doutrina; 

d) as matérias argüíveis, que, a princípio, seriam aquelas de ordem pública, 

que, portanto, poderiam ser conhecidas de ofício pelo juiz; 

e) o procedimento, pelo qual, o juiz, em atenção ao princíp io do contraditório, 

daria vista do quanto requerido à parte contrária, para que a mesma se manifestasse 

a respeito das alegações formuladas pela parte que argüiu a exceção, bem como 

sobre as provas pela mesma trazidas aos autos; 
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f) o efeito imediato da oposição da exceção de pré-executividade, que, a 

princípio, seria a suspensão do curso da execução, vez que, a alegação da ausência 

dos requisitos da execução, colocaria em xeque a possibilidade de início ou 

prosseguimento da expropriação, o que, a depender do caso, poderia trazer sérios e 

irreparáveis prejuízos ao executado, que se veria exposto a ser privado de seus 

bens, sem o devido processo legal; 

g) a decisão do juiz, que poderia ser de dois tipos. Primeiro, no qual, 

verificada a presença de todos os requisitos processuais da execução, a argüição 

seria rejeitada, prosseguindo normalmente a execução, e, segundo, no qual, 

acatando o juiz a exceção, o processo de execução seria encerrado mediante 

sentença, razão pela qual, os atos de constrição judicial já praticados, perderiam sua 

eficácia, voltando os titulares dos mencionados bens a, sobre os mesmos, terem 

total disponibilidade; 

h) a incidência de custas processuais que, a princípio, no caso de 

acolhimento da exceção de pré-executividade, haveria, e, seria da responsabilidade 

do autor da execução, e, no caso de rejeição da argüição, e, havendo acréscimo nas 

custas processuais, tal acréscimo ficaria por conta daquele que argüiu a exceção; 

i) quanto ao recurso a ser oposto, também ter-se-ia, a princípio, duas 

hipóteses: a primeira, versaria sobre o caso de ser acolhida a exceção de pré-

executividade, acolhimento que se daria através de uma sentença, contra a qual, 

portanto, o recurso cabível seria o de apelação, e, a segunda, que trataria do caso 

de ser rejeitada a exceção de pré-executividade, o que seria feito através de uma 

decisão interlocutória, contra a qual, portanto o recurso cabível, seria o de agravo de 

instrumento; 
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j) quanto à natureza jurídica da exceção de pré-executividade, apesar de ser 

assunto polêmico na doutrina, a princípio, seria a de objeção, tendo em vista que, 

nesta, são argüíveis matérias que podem ser apreciadas pelo juiz de ofício, 

enquanto nas exceções, são argüíveis matérias que dependem de provocação do 

interessado, para que o juiz delas conheça; 

k) finalmente, quanto ao cabimento de honorários advocatícios, também duas 

possibilidades se mostram: a primeira, em que a exceção seria rejeitada, 

prosseguindo normalmente a execução, e na qual, os honorários sucumbenciais 

seriam devidos pelo executado, e, a segunda, pela qual, a exceção seria acolhida, e, 

neste caso, tendo o executado sido levado a contratar advogado para se defender 

contra execução que não preenchia os requisitos legais, o ônus da sucumbência 

caberia ao exeqüente. 
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CAPÍTULO I – CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE EXECUÇÃO 

 

1.1. Processo de Conhecimento e Processo de Execução 

 

Como já visto, divide a doutrina o processo judicial em processo de 

conhecimento, processo de execução e processo cautelar, não tendo, contudo, este 

último, maior importância para os fins a que se propõe o presente estudo.  

Conforme já visto na introdução do presente trabalho, para Alberto Camiña 

Moreira6, as diferenças entre processo de conhecimento e processo de execução se 

manifestam da seguinte forma:  

 

a) o processo de conhecimento tem em vista a pesquisa do direito dos 
litigantes, a certeza a ser expressa na sentença de mérito; o processo de 
execução parte da certeza e tem em vista a realização do direito do credor. 
Por isso, seu campo de atividade é o mundo fenomênico, em que o trabalho 
jurisdicional se concentra em atos tendentes à satisfação do credor;  
b) o processo de conhecimento transforma o fato em direito, enquanto o 
processo de execução transforma o direito em fato;  
c) o processo de conhecimento é processo de sentença, enquanto o 
processo de execução é processo de transformação do mundo empírico, 
sem preocupação com juízo de veracidade ou de justiça em torno da 
pretensão do credor;  
d) no processo de conhecimento o juiz deve conhecer mais que obrar, 
enquanto no processo de execução deve, sobretudo, obrar, com variações 
no mundo sensível;  
e) no processo de conhecimento, centraliza-se o procedimento em torno 
do juiz com a finalidade de obter a sentença, e fenômeno inverso 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";  
f) no processo de conhecimento se debate, enquanto no processo de 
execução se atua;  
g) Carnelutti afirmou que "estatuir o que deve ser corresponde à 
cognição; converter o que deve ser sem ser é o cometido à execução";  
h) no processo de execução a cognição é rarefeita, enquanto no 
processo de conhecimento a cognição varia em extensão e em 
profundidade, mas está sempre presente, como ato de inteligência do juiz. 

 

                   
6 MOREIRA, Alberto Camiña. Defesa sem embargos do executado. 2. ed. rev. ampl. São Paulo: 
Saraiva, 2000, p. 2-3. 
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Conforme assevera Ernane Fidélis dos Santos7, em razão de suas 

finalidades, o processo de execução não se orienta pelos mesmos princípios do 

processo de conhecimento. Neste, a atividade do juiz se desenvolve no sentido de 

solucionar a lide; naquele, nada há a decidir, a não ser questões incidentais (casos, 

por exemplo, da penhorabilidade de bens, regularidade de citação, problemas de 

depósito etc.). Na execução, o objetivo da atuação jurisdicional é de se fazer realizar 

o que já está devidamente acertado. 

A esse respeito, se destaca ainda o entendimento de José Carlos Barbosa 

Moreira8, segundo o qual, essa interpenetração dos vários aspectos da função 

jurisdicional pode sem dúvida assumir, e assume, relevância por vezes notável ao 

ângulo da efeti vidade. É perfeitamente concebível, e há exemplo disso, que a 

efetividade de um processo substancialmente cognitivo seja notavelmente reforçada 

pela introdução, nele, de aspectos executivos. 

Em razão disso, pode-se entender que o contrário também é verdadeiro, ou 

seja, a efetividade do processo de execução pode ser reforçada com a introdução 

nele de aspectos cognitivos. 

A exceção de pré-executividade introduz, assim, o cognitivo no processo de 

execução, de modo a tornar os embargos do devedor desnecessários, ação esta 

que, em comparação com o rápido incidente da exceção de pré-executividade, 

simples petição, é bem mais demorada, lenta e burocrática.  

Vale ressaltar que a exceção de pré-executividade é de natureza incidental, e 

a característica de todo incidente, é a de exigir maior simplicidade e agilidade, 

apesar de, nem sempre isso ocorrer, por razões outras. 

                   
7 SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de direito processual civil. 3.ed. atual. São Paulo: Saraiva, 
1993, p. 3, v. 2 
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Também o Código de Processo Civil brasileiro faz a distinção entre processo 

de conhecimento e processo de execução, regulando o processo de conhecimento 

em seus arts. 1º a 565, e, o processo de execução em seus arts. 566 a 795, sem, 

contudo, deixar de reconhecer que, inevitavelmente, haverá no processo de 

execução uma fase ou atos de caráter cognitivo. 

 
1.2. Função do Processo de Execução 

 
Como se observa no tópico anterior, termina o processo de conhecimento 

com o trânsito em julgado da sentença prolatada pelo juiz, que deve ser cumprida 

pela parte vencida. 

Não cumprido pela parte vencida o quanto disposto na sentença transitada 

em julgado do processo de conhecimento, deve o vencedor executá-la, para tanto se 

valendo do processo de execução. 

Não se pode, contudo, esquecer o quanto prescreve o art. 583 do CPC: "Toda 

execução tem por base título executivo judicial ou extrajudicial". 

Observa-se, assim, que, para que haja processo executivo, deve haver um 

título executivo, judicial ou extrajudicial, dentre os primeiros a sentença, bem como o 

inadimplemento do devedor, pelo que, pode-se afirmar que a função do processo de 

execução é a realização, independentemente, ou mesmo, contra a vontade do 

devedor, de prestação constante de um título executivo, judicial ou extrajudicial. 

Conforme já referenciado anteriormente, observa-se que, o processo de 

execução é autônomo, ou seja, tem a sua própria sistemática, é regulado por 

dispositivos legais autônomos, ou seja, os arts. 566 a 795 do Código de Processo 

                                                        
8 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Efetividade do processo de conhecimento.  Anais do II 
Congresso Nacional de Direito Processual Civil. Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, 
ano IX, n. 20, ed1 
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Civil brasileiro, apesar de, conforme demonstrado, ter também seus procedimentos 

de caráter cognitivo. 

 

1.3. Privilégio Conferido ao Credor Pelo Processo de Execução 

 

A prática jurídica de conferir a lei privilégios significativos ao credor, em 

detrimento do devedor, não é recente, se verificando muito antes do nascimento de 

Cristo, como se pode verificar no trecho abaixo, da Lei das XII Tábuas, que vigorou 

pelos idos de 450 a.C.: 

 

aquele que confessa dívida perante o magistrado ou é condenado, terá 30 
dias para pagar. Esgotados os 30 dias e não tendo pago, que seja agarrado 
e levado à presença do magistrado. Se não paga e ninguém se apresenta 
como fiador, que o devedor seja levado pelo seu credor e amarrado pelo 
pescoço e pés, com cadeias com peso até o máximo de 15 libras; ou 
menos, se assim o quiser o credor. O devedor preso viverá à sua custa, se 
quiser; se não quiser, o credor que o mantém preso dar-lhe-á por dia uma 
libra de pão ou mais, a seu critério. Se não há conciliação, que o devedor 
fique preso por 60 dias, durante os quais será conduzido em três dias de 
feira ao ‘comitium’, onde se proclamará em altas vozes o valor da dívida. Se 
são muitos os credores, é permitido, depois do terceiro dia de feira, dividir o 
corpo do devedor em tantos pedaços quantos sejam os credores, não 
importando cortar mais ou menos; se os credores preferirem, poderão 
vender o devedor a um estrangeiro, além do Tibre (tábua II, nº 4-9). 9 

 

Naquela época, dessa forma, podia o credor manter o devedor preso, 

estabelecer a pena de tortura a ser ao mesmo imposta, a forma de alimentá -lo 

enquanto preso, bem como o destino final que teria, incluída a morte por 

esquartejamento. 

Em nossos dias, contudo, há a proibição no ordenamento jurídico pátrio de 

prisão civil por dívida, conforme consta na CF, art. 5º, LXVII, que estabelece que 

todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, bem como que, 

                   
9 Lei das XII Tábuas, Tábua n. 2, p. 8, In: SOUZA, Paulo Henrique Fonseca e Silva de, Exceção de 
pré-executividade. Natal (Especialização) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
Natal, 2002. p. 9. 
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não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento 

voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. 

Manifestando-se a respeito, afirma José Rogério Cruz e Tucci10 que, se de um 

lado, o credor, em busca da satisfação de seu direito, dispõe do instrumento 

consubstanciado no processo de execução, que o coloca em privilegiada posição, 

não pode ser olvidado que, de outro, deve ser resguardado ao devedor o devido 

processo legal, em toda sua dimensão, inclusive com a assecuração de um de seus 

corolários, qual seja a garantia de amplo acesso à Justiça. 

Como muito bem assevera Sérgio Bermudes11, "as partes - credor e devedor - 

se encontram em situações desiguais, consideradas a natureza e a finalidade da 

relação processual (...) E, no processo de execução, o aparelho jurisdicional do 

Estado funciona a serviço do credor, para satisfazer-lhe o crédito". 

 

 

 

 

Já Cândido Rangel Dinamarco12 conceitua execução como uma cadeia de 

atos de atuação da vontade sancionatória, ou seja, conjunto de atos estatais através 

de que, com ou sem o concurso da vontade do devedor (e até contra ela), invade-se 

seu patrimônio para, à custa dele, realizar-se o resultado prático desejado 

concretamente pelo direito objetivo material. 

                   
10 CRUZ E TUCCI, José Rogério. Tutela processual do direito do executado. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor, 1995, p.240. 
11 BERMUDES, Sérgio. Direito processual civil: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1983, p. 
689. 
12 DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 4.ed. São Paulo: Malheiros, 1994, p.115. 
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A respeito do referido conceito do professor Cândido Rangel Dinamarco, 

asseveram Ana Paula Lockmann e Francisco Alberto Giordani13 que esse conceito 

confirma que, na execução, o que se quer é realizar o direito do credor e, para tanto, 

se procura obstar (evidentemente, dentro de limites, como o respeito à pessoa do 

executado e sua dignidade, evitando-se injustificáveis excessos etc.), que o devedor 

impeça e/ou venha a procrastinar que isso se dê, mesmo porque, atendidas as 

condições e os pressupostos próprios e adequados para dar ‘partida’ à execução, o 

exeqüente tem o direito de exigir do Estado que atue, visando à satisfação de seu 

crédito.  

Para Mário Aguiar Moura14, "O ordenamento aparelhou a execução de 

maneira a estrangular ao máximo uma possível inconformidade do devedor, cuja 

sujeição no processo é clara, e oferece presteza na consecução do resultado prático 

objetivado no processo".   

O próprio Código de Processo Civil brasileiro, estabelece em seu art. 652: "O 

devedor será citado para, no prazo de vinte e quatro (24) horas, pagar ou nomear 

bens à penhora". 

 

 

Pode-se perceber dessa forma, que o processo de execução se volta 

claramente para o atendimento do interesse do credor, consubstanciado no 

inadimplemento do devedor, face ao contido no título executivo, não havendo, dessa 

forma contestação no processo de execução, nem discussão no tocante ao fato que 

originou o crédito, pelo que, a atividade de conhecimento, se restringe à verificação 

dos pressupostos e condições da ação, a teor do que estabelece o CPC, art. 267, 

                   
13 LOCKMANN, Ana Paula Pellegrina; GIORDANI, Francisco Alberto da Motta Peixoto. Estudos sobre 
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IV, V e VI, que diz que extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, quando 

se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido 

e regular do processo; quando o juiz acolher a alegação de perempção, 

litispendência ou coisa julgada; quando não ocorrer qualquer das condições da 

ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse 

processual. 

Há de se considerar, assim, o título executivo como representação 

documental típica de um direito líquido, certo e exigível, até porque, considerações 

sobre a existência ou não do crédito, são matéria de embargos, que é o meio próprio 

para defesa do devedor, no processo de execução. 

A falta de um ou mais dos pressupostos processuais, bem como de uma ou 

mais das condições da ação, se constituem em matéria de ordem pública, 

sujeitando-se, por tal motivo, ao controle ex officio da autoridade judiciária 

competente, mesmo no processo de execução, conforme estabelece o CPC, art. 

267, § 3º que estabelece que o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau 

de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria constante 

dos ns. IV, V e Vl; todavia, o réu que a não alegar, na primeira oportunidade em que 

Ihe caiba falar nos autos, responderá pelas custas de retardamento. 

 

1.4. Pretensão e Contraditório no Processo de Execução 

 

Do pedido que faz o credor ou exeqüente, quando ajuíza a ação de execução, 

devem constar duas pretensões: uma, a pretensão processual, que é a 

determinação ao réu ou executado de satisfazer o crédito do exeqüente; e a outra, 

                                                        
a exceção de pré-executividade. Revista da Amatra, Recife, a. 5, n. 17, p.8. 
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uma pretensão material, consistente na prática de atos pelo Estado-juiz, de forma a 

materializar aquela satisfação, através da invasão do patrimônio do devedor, e, da 

retirada dele, de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito do exeqüente. 

Como referido anteriormente, a atividade de conhecimento no processo de 

execução consiste na apreciação pelo juiz da causa, da possibilidade de constituição 

da relação processual executiva, o que deve fazer o juiz, apreciando o quanto 

contido no CPC, art.267, IV a VI.  

Dessa análise, conforme consta do CPC, art. 301, § 4º, conhecerá o juiz de 

ofício.  

Apesar do disposto no dispositivo legal acima citado, o dever do juiz de 

apreciar a referida matéria de ofício, não obsta que seja ela alegada pela parte, 

conforme dispõe o próprio CPC, em seu art. 327: "Se o réu alegar qualquer das 

matérias enumeradas no art. 301, o juiz mandará ouvir o autor no prazo de dez(10) 

dias, permitindo-lhe a produção de prova documental (...)". 

A respeito se manifesta Luiz Peixoto Siqueira Filho 15:  

 

Durante muito tempo, confundiu-se a impossibilidade do devedor discutir o 
mérito, apresentando alegações no interior do processo executivo, com 
vedação absoluta a qualquer manifestação de sua parte. 
 
Veja-se, a vedação existe, sim, mas se refere tão-somente à pretensão 
material (objeto mediato do pedido). No momento da apreciação da 
viabilidade do processo, é possível a manifestação do executado, mesmo 
porque, se assim não fosse, estar-se-ia diante de uma violação dos 
princípios do contraditório e do devido processo legal. 
 
Ao se proferir o despacho inicial na execução, inevitavelmente coloca-se 
sob ameaça o patrimônio do devedor. Condicionar a manifestação sobre 
questões relativas à existência do processo executivo à penhora ou a 
depósitos prévios é o mais completo absurdo. Significa dizer que a condição 
para se opor à injustiça é submeter-se a ela. 

 
 

                                                        
14 MOURA, Mário  Aguiar. Embargos do devedor. São Paulo: Síntese, 1978, p.13-14. 
15 SIQUEIRA FILHO, Luiz Peixoto. Exceção de pré-executividade. 3.ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2000, p. 16. 
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Com relação ao princípio do contraditório, prescreve a CF, em seu art. 5º, LV, 

que, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 

são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes. 

A grande questão, contudo, é se entender se o mencionado dispositivo 

constitucional se aplica, efetivamente, ao processo de execução, ou apenas, ao de 

conhecimento. 

Para Luiz Edmundo Appel Bojunga16, o referido dispositivo legal se aplicaria 

ao processo de execução, mas, apenas no momento da propositura dos embargos 

de devedor, apesar de criticar duramente tal realidade, como a seguir se observa: 

 
A estrutura do processo executivo brasileiro comporta contraditório nas 
diversas modalidades de execução. Assim, nas execuções de obrigações 
de fazer e de não fazer o executado dispõe dos embargos no prazo de 10 
dias (art. 738, IV, do CPC). Nas obrigações de entrega de coisa certa e 
incerta e nas obrigações de dar (expropriação), 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 da ação executiva constituem, 
quando condicionados à segurança do juízo, anomalias do princípio 
contraditório e denotam uma criticável desigualdade das partes frente ao 
Estado. Bastam singelos exemplos como exigir-se penhora (art. 737, II, 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. 
De outra banda, suponha-se um crédito inexistente ou ilíquido, de valor 
elevadíssimo (atribuído pelo exeqüente), para ser impugnado, deveria o 
indigitado devedor realizar a penhora para demonstrar a própria inexistência 
ou iliquidez creditícia. 
 

Para outros autores, como Enrico Liebman17 e Alcides de Mendonça Lima18, 

pelo fato de inexistir atividade cognitiva no processo de execução, não poderia 

também haver contraditório. 

                   
16 BOJUNGA, Luiz Edmundo Appel. A exceção de pré-executividade. REPRO, n.55, p.66. 
17 LIEBMAN, Enrico Túlio. Embargos do executado. Tradução J. Guimarães Menegele. São Paulo: 
Saraiva, 1968, p.141. 
18 LIMA, Alcidedes de Mendonça. Processo de conhecimento e processo de execução. 2.ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1992, p. 278. 
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Para se concordar com as duas posições acima, a permissividade do 

contraditório estaria ligada à cognição, bem como, não haveria atividade cognitiva no 

processo de execução o que, conforme já demonstrado, não é verdade. 

Evidencia-se, assim, existir o contraditório no processo de execução, o que se 

observa mais atentamente, através da atuação do juiz de ofício, ao apreciar, a 

presença ou não dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem como a ocorrência ou não das condições da ação. 

Para autores como Ana Paula Lockmann e Francisco Alberto Giordani, Ovídio 

Batista, Manoel Antonio Teixeira Filho e José Afonso da Silva, contudo, não pode o 

executado se defender no processo de execução contra ele ajuizado, salvo, através 

de embargos de devedor, para o que, deverá antes, garantir o juízo, conforme exige 

o CPC em seu art. 737, conforme se observa das manifestações doutrinárias abaixo 

elencadas: 

Para Ana Paula Lockmann e Francisco Alberto Giordani 19, fica claro e bem 

justificado porque, no processo de execução não há de se cuidar de espaço para 

apresentação de defesa, por parte do executado, a quem cabe apenas satisfazer a 

obrigação ou atacá-la, não já no próprio processo de execução, mas via embargos 

de devedor, tidos como ação incidente à execução, mesmo porque, cabe frisar bem, 

defesa, como se tem no processo de conhecimento, é algo que provoca inconciliável 

cizânia no de execução, pelos diferentes fins perseguidos em um e no outro. 

Para o professor Ovídio A. Batista da Silva 20, no processo de execução, não 

existe nem mesmo a figura de um demandado, assim como este é considerado no 

processo de conhecimento, mas apenas, o devedor condenado que a sofre e que 

                   
19 LOCKMANN, Ana Paula Pellegrina; GIORDANI, Francisco Alberto da Motta Peixoto. Estudos sobre 
a exceção de pré-executividade. Revista da Amatra, Recife, a. 5, n. 17, p.9. 
20 SILVA, Ovídio A. Batista da. Curso de Processo Civil. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
p.152. v. 2. 
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não dispõe de outro meio para livrar-se da execução senão atacá-la, por sua vez, 

com uma demanda inversa, dirigida contra o credor, que seja capaz de desfazer o 

título executivo com base no qual a execução se processe. 

No mesmo sentido é o entendimento de Manoel Antonio Teixeira Filho 21, para 

quem, na execução não pode o devedor, contudo, impugnar o título executivo, pois 

isso não se conforma à natureza e à estrutura desse processo; pondo à frente tais 

particularidades da execução, o legislador instituiu, na verdade, um outro processo, 

distinto do de execução, mas que a ele se vincula por uma íntima conexão. Os 

embargos do devedor representam, pois, processo que não se confunde com o de 

execução, conquanto tenha, neste, o seu pressuposto legal. Os embargos em 

exame traduzem característico processo cognitivo, que se dirige ao proferimento de 

uma sentença de índole constitutiva, apta a desfazer, total ou parcialmente, o título 

em que se funda a execução. 

 

 

 

 

 

Para o professor José Afonso da Silva 22, citando Enrico Liebman, o devedor 

não pode defender-se diretamente na execução invocando qualquer espécie de 

defesa, inclusive os fatos extintivos do crédito, que constituem neste plano armas 

sem gume. Por exemplo, quando citado inicialmente para a execução, não pode 

apresentar-se ao juiz e querer provar que pagou sua dívida. O juiz não pode ouvir e 

deve mandar prosseguir a execução. O único meio de que o executado dispõe são 

                   
21 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. Execução no processo do trabalho. 2.ed. São Paulo: LTr, 
p.421-422. 
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os embargos, que poderão ser promovidos em tempo e forma devida e, para maior 

garantia do exeqüente, só depois de seguro o juízo pela penhora ou depósito da 

quantia devida. 

Hugo de Brito Machado23, contudo, comentando o pensamento do professor 

José Afonso da Silva, assevera entendimento que contém a essência do instituto da 

exceção de pré-executividade, ao afirmar que se deve abrandar o rigor desse 

entendimento. Assim é que, se o executado, citado, comparece perante o juiz e 

apresenta prova inequívoca do pagamento, o juiz deve ouvi-lo. Deve examinar a 

prova que lhe é apresentada, e determinar que sobre a mesma se manifeste o 

exeqüente. Não estará, com isto, recebendo embargos, mas oferecendo ao 

exeqüente uma oportunidade para desistir da execução, se for o caso. E tanto não 

estará o juiz recebendo embargos que, se o exeqüente insistir no prosseguimento da 

execução, o juiz atenderá, sem proferir julgamento, sem apreciar a prova oferecida 

pelo executado.  

A respeito de tal pensamento, se manifesta Sérgio Shimura, como os demais 

doutrinadores abaixo citados, entendendo que, seria impossível o não 

reconhecimento dos princípios do contraditório, bem como da ampla defesa, diante 

de uma execução anormal24, afirmando que, embora a lei só preveja a via dos 

embargos como forma de o devedor deduzir as suas defesas (arts. 741 e 745, CPC), 

em nossa sistemática processual é perfeitamente viável o reconhecimento ou o 

oferecimento de defesas antes da realização da penhora. 

                                                        
22 SILVA, José Afonso da. Execução fiscal. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976. 
23 MACHADO, Hugo de Brito. Repro, n.24, out./dez. 1981, p.112. 
24 SHIMURA, Sérgio. Título executivo. São Paulo: Saraiva, 1997, p.70 
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Salienta, ainda, o professor Galeno Lacerda25 que, na defesa do executado, 

há exceções prévias, lato sensu, que afastam a legitimidade da própria penhora, já 

que esta, como é notório, pressupõe a executoriedade do título. Se o título não for 

exeqüível, não tem sentido a penhora, desaparece seu fundamento lógico e jurídico. 

No mesmo sentido é o entendimento de Ana Paula Lockmann e Francisco 

Alberto Giordani26, que entendem que, apenas, pois, se atendidos os pressupostos 

legais, os pressupostos exigíveis para que possa medrar o processo de execução, é 

que o credor estará numa certa posição de vantagem e o devedor, se quiser 

defender-se, terá de fazê-lo vias embargos, e após seguro o juízo; note-se bem, só 

há cuidar de garantir o juízo, se se tratar de execução regularmente promovida, do 

contrário não se pode aceitar como razoável qualquer limitação e/ou invasão ao 

patrimônio do executado, o que levaria a uma interpretação nada razoável do que 

almejou o legislador, ao determinar a garantia do juízo para que pudesse o 

executado, em sede de embargos, tentar tirar a força do título executivo que se 

encontra à base da execução contra ele direcionada. 

Com o mencionado pensamento, concorda plenamente o professor Galeno 

Lacerda, porque, se o atual CPC exige, no art. 737, I, a segurança prévia do juízo 

pela penhora, para admissibilidade dos embargos do executado, claro está que a 

regra pressupõe execução normal com obediência aos pressupostos da ação 

executória. 

Se esses pressupostos ou condições inexistem, ou ocorre grave suspeita em 

tal sentido, constituiria violência inominável impor-se ao injustamente executado o 

dano, às vezes irreparável, de penhora prévia, ou, o que é pior, de negar-lhe 

                   
25 LACERDA, Galeno. Execução de título extrajudicial e segurança do juízo. Revista da Ajuris, n.23, 
p.11. 
26 LOCKMANN, Ana Paula Pellegrina; GIORDANI, Francisco Alberto da Motta Peixoto. Estudos 
sobre a exceção de pré-executividade. Revista da Amatra, Recife, a. 5, n. 17, p.11. 
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qualquer possibilidade de defesa se, acaso, não possuir ele bens penhoráveis 

suficientes. 

Se se aceitar tal absurdo, qualquer empresa ou pessoa de bem estará 

exposta à sanha de aventureiros. Basta que contra ela forjem um título falso, de alto 

valor, acima do patrimônio da vítima, para que lhe tolham toda e qualquer 

oportunidade de defesa pela insuficiência de penhora. 

Evidentemente, lei nenhuma poderá ser interpretada deste modo, com 

conseqüências de tal ordem27. 

Da mesma maneira entende Ricardo Amin Abrahão Nacle28, para quem, 

exceções há em que, o suposto credor abusa do seu direito de ação ou a relação 

processual padece de vícios intransponíveis, circunstâncias estas em que a penhora 

advém como odiosa, trazendo conseqüências desairosas ao devedor e, por fim, 

movimentando a máquina do judiciário de forma desnecessária, donde, então, 

consoante com algumas disposições da teoria geral do processo que, desde 

sempre, devem obediência aos princípios, de índole constitucional, do devido 

processo legal, do contraditório e da razoabilidade, defluirá a nominada exceção ou 

objeção de pré-executividade. 

Apesar da posição contrária e já citada do Professor Ovídio A. Batista da 

Silva, temos a seguinte, em artigo de sua lavra, mais recente 29, em que afirma que o 

sistema jurídico brasileiro subordina-se ao pressuposto constitucional que impõe, 

além do respeito do contraditório em todos os procedimentos, sejam eles 

jurisdicionais ou não, a observância da plenitude de defesa (Constituição Federal, 

                   
27 LACERDA, Galeno. Execução de título extrajudicial e segurança do juízo. Revista da Ajuris, n.23, 
p.12-13. 
28 NACLE, Ricardo Amin Abrahão. A exceção da pré -executividade sob a perspectiva do Juízo de 
cognição. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p.100. 
29 SILVA, Ovídio A. Batista da. Contraditório nas ações sumárias. Revista da Ajuris,  Porto Alegre, 
2000, p. 218-219. 
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art. 5º, LV), de modo que não seria possível conceber a existência de exceção tão 

radical a esse princípio, justamente no processo executivo, produtor de 

conseqüências sabidamente graves e definitivas. 

Para Teresa Arruda Alvim Wambier e Luiz Rodrigues Wambier30, não assiste 

razão àqueles que se opõem à apresentação de defesa pelo executado, sem prévia 

garantia do juízo, através da exceção de pré-executividade, como a seguir se 

destacam: Os adversários à tese da objeção de pré-executividade têm, de modo 

geral, advertido quanto aos perigos das distorções passíveis de serem causadas 

pelo uso indiscriminado desta figura. Este argumento, todavia, não basta para 

recusar a objeção de pré-executividade, já que, às vezes, através dela se veicula 

afirmação no sentido de que a execução não seria admissível por motivos 

verificáveis em exame da própria inicial da execução e de documentos que lhe foram 

anexados. Evidente, evidentissimamente, que, quando todos os elementos de que o 

magistrado necessita para se aperceber de que se trata de execução inviável 

constam dos autos, o perigo de se transformar o processo de execução em processo 

de conhecimento, deformando-o, portanto, praticamente não existe. 

Nos filiamos, assim, à corrente formada por estes últimos doutrinadores, 

entendendo que, a exigência legal de que, num processo de execução o executado 

se defenda apenas através de embargos, e após garantido o juízo, se refere  apenas 

à execução regularmente promovida, sendo inaceitável a  tese de que, numa 

execução viciada, ou seja, naquela em que não se verifiquem os requisitos 

estabelecidos pela lei processual brasileira deveria prevalecer o mesmo 

procedimento, ao tempo em que entendemos que devam sempre, em nome da 

segurança jurídica, prevalecer os princípios constitucionais do contraditório, do 
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devido processo legal, da ampla e irrestrita defesa, e ainda, a razoabilidade, para 

que se evite possível e irreversível dano ao devedor. 

Com relação à razoabilidade, observa-se que está intimamente ligada ao 

princípio da relatividade dos direitos, indo longe os tempos em que se admitiam 

haverem direitos absolutos, como, aliás, a própria legislação pátria assevera, através 

do quanto contido na chamada Lei de Introdução ao Código Civil, Decreto-Lei 4.657 

de 04.09.1942, que estabelece em seus arts. 4° que, quando a lei for omissa, o juiz 

decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de 

direito, e 5°, que, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se 

dirige e às exigências do bem comum. 

Evidencia-se, assim, que a própria lei entende que, a exigência legal de que, 

num processo de execução o executado se defenda apenas através de embargos, e 

após garantido o juízo, se refere apenas à execução regularmente promovida, 

deixando claro que, numa execução em que não se verifiquem os requisitos 

estabelecidos pela lei processual brasileira, não deveria prevalecer o mesmo 

procedimento, para que se evite possível e irreversível dano ao devedor, dano que, 

certamente não atenderia aos fins sociais, nem às exigências do bem comum, 

pretendidos pelos mencionados diplomas legais. 

 

1.5. Princípios que Regem o Processo de Execução 

 

                                                        
30 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; WAMBIER, Luiz Rodrigues. Processo de execução e assuntos 
afins.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p.412. 
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Como destaca Paulo Henrique Fonseca e Silva de Souza, em sua monografia 

"Exceção de Pré-Executividade"31, dentre os principais princípios que regem o 

processo de execução, podemos destacar: 

 

Princípio da Autonomia: segundo o qual a autonomia no processo de 
execução é clara, visto que, se a execução decorre de uma sentença, esta 
configura-se em um título executivo judicial, a teor do estabelecido no art. 
584 do Código de Processo Civil, denotando que houve uma condenação 
anterior no processo de conhecimento. Caso contrário, a lei abstrai a 
condenação prévia, agregando efeito executivo aos documentos 
particulares existentes nos autos e à prova colhida; 

 
Princípio do Título: segundo o qual, o início da ação executiva se dá com o 
título executivo oriundo da condenação, desde que o credor promova a sua 
execução, impulsionando o Estado-juiz a promover o seu cumprimento. 
Segundo estabelece o art. 583 do Código de Processo Civil brasileiro, toda 
execução terá como base um título judicial ou extrajudicial e a sua ausência 
ensejará nulidade, conforme preceituado pelo inciso I do art. 618 do mesmo 
diploma legal; 
 
Princípio da Patrimonialidade: que estabelece que o ônus do pagamento 
da dívida, recai sobre os bens patrimoniais da parte executada, em 
decorrência do estabelecido no art. 591 do Código de Processo Civil; 
 
Princípio do Resultado: segundo o qual, a execução tem uma finalidade 
específica, como, por exemplo, a expropriação do patrimônio do devedor 
para satisfazer o crédito do exeqüente; 
 
Princípio da Disponibilidade: que tenta assegurar a plena satisfação do 
credor, não havendo a possibilidade de o devedor se opor à desistência da 
execução formulada pelo credor, conforme estabelece o "caput" do art. 569 
do Código de Processo Civil. 
 

 
De fato, razão assiste ao mencionado autor, vez que, conforme já visto na 

introdução do presente trabalho, o Princípio da Autonomia do processo de 

execução, se consagra, primeiro por uma disposição da lei processual pátria, que, 

através do Código de Processo Civil brasileiro (CPC) faz a distinção entre processo 

de conhecimento e processo de execução, regulando o processo de conhecimento 

em seus arts. 1º a 565, e, o processo de execução em seus arts. 566 a 795, nos 

quais estabelece os procedimentos relativos a cada um deles. 

                   
31 SOUZA, Paulo Henrique Fonseca e Silva de. Exceção de pré -executividade. Natal 
(Especialização) — Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2002. 23f., p.13-15. 
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Conforme também já enfocado na introdução do presente trabalho, se 

consagram o Princípio da Autonomia, o Princípio do Título, o Princípio da 

Patrimonialidade, o Princípio do Resultado, e, o Princípio da Disponibilidade, vez 

que, o processo de conhecimento tem em vista a pesquisa do direito dos litigantes, a 

certeza a ser expressa na sentença de mérito; o processo de execução parte da 

certeza e tem em vista a realização do direito do credor. Por isso, seu campo de 

atividade é o mundo fenomênico, em que o trabalho jurisdicional se concentra em 

atos tendentes à satisfação do credor; o processo de conhecimento transforma o 

fato em direito, enquanto o processo de execução transforma o direito em fato; o 

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

execução é processo de transformação do mundo empírico, sem preocupação com 

juízo de veracidade ou de justiça em torno da pretensão do credor; no processo de 

conhecimento o juiz deve conhecer mais que obrar, enquanto no processo de 

execução deve, sobretudo, obrar, com variações no mundo sensível; no processo de 

conhecimento, centraliza-se o procedimento em torno do juiz com a finalidade de 

obter a sentença, e fenômeno inverso 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"; no processo de conhecimento se debate, enquanto no 

processo de execução se atua; "estatuir o que deve ser corresponde à cognição; 

converter o que deve ser sem ser é o cometido à execução"; no processo de 

execução a cognição é rarefeita, enquanto no processo de conhecimento a cognição 

varia em extensão e em profundidade, mas está sempre presente, como ato de 

inteligência do juiz. 

Observa-se, assim, que efetivamente são o processo de conhecimento e o 

processo de execução processos autônomos, que toda execução terá como base 
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um título executivo, seja judicial ou extrajudicial, que a execução terá em vista a 

satisfação do crédito do exeqüente, às custas do patrimônio do executado, que, com 

a execução se busca um resultado específico e concreto, que é a transformação de 

um direito em um fato concreto, e que o credor tem a faculdade de desistir de toda a 

execução ou de apenas algumas medidas executivas, sem que a tais procedimentos 

possa se opor o devedor. 

 

      1.6. As Exceções 

 

Trata o Código de Processo Civil brasileiro, na Seção III de seu Capítulo II, 

das exceções, estabelecendo em seus arts. 304 a 306, que é lícito a qualquer das 

partes argüir, por meio de exceção, a incompetência (art. 112), o impedimento (art. 

134) ou a suspeição (art. 135), que este direito pode ser exercido em qualquer 

tempo ou grau de jurisdição, cabendo à parte oferecer exceção, no prazo de quinze  

(15) dias, contado do fato que ocasionou a incompetência, o impedimento ou a 

suspeição, e que, recebida a exceção, o processo ficará suspenso (art. 265, III), até 

que seja definitivamente julgada. 

Tem-se, assim, estabelecido pelo CPC, que a exceção é um incidente 

processual, destinado à argüição da incompetência relativa, do impedimento ou 

suspeição do juiz, tendo, portanto, o sentido de oposição à formação da demanda 

perante determinado juiz. 

Estabelece ainda o CPC, em seus art. 307 e 312, que a forma de argüição 

das exceções, é por simples petição, que deverá ser autuada em apartado, 

formando um apenso ao processo principal. 
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Nos termos do que estabelece o CPC, art. 20, § 1º, arcará o vencido com as 

custas do incidente, mas, conforme entende Humberto Theodoro Júnior32, não 

haverá condenação à verba de honorários advocatícios, pois esta, na sistemática do 

Código, só é cobrável na sentença, ou seja, no julgamento que põe termo ao 

processo, conforme se depreende do art. 20, caput, e o julgamento da exceção é 

mera decisão interlocutória que resolve apenas um incidente processual. 

Entende ainda Theodoro Júnior33 que o recurso cabível contra decisão do juiz 

em exceção, será o de agravo, previsto no art. 522 e seguintes do CPC, vez que o 

referido ato do juiz não põe fim ao processo, como a seguir se observa: "Da decisão 

que acolhe ou rejeita a exceção, em qualquer de suas formas, o recurso interponível 

é o de agravo de instrumento, e não a apelação, pelo fato já demonstrado de tratar-

se de decisão interlocutória". 

A respeito, estabelece o art. 522 do Código de Processo Civil, retro citado: 

"Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de dez (10) dias, 

retido nos autos ou por instrumento". 

Francisco Manuel Pontes de Miranda34, por outro lado, formula uma questão 

de fundamental importância para a sorte da exceção de pré-executividade: "Há no 

direito brasileiro processo de oposição de exceções fora dos embargos do 

executado, ou tem de ser oposta como matéria de embargos?" 

E, de logo se propõe a respondê-la: 
 
O conceito ‘embargos do executado’ não exaure o de defesa do executado. 
A ação de execução da sentença ou de título extrajudicial faz nascer 
relação jurídica processual em ângulo, como a que se observa nas ações de 
cognição: exeqüente (autor), Estado (juiz da execução), executado (réu). De 

                   
32 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 3.ed. Rio de Janeiro: 
Forense,  1991, p.411,v.1. 
33 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 3.ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1991, p.411,v.1. 
34 PONTES DE MIRANDA, Francisco Manuel. Parecer nº 95. In: PONTES DE MIRANDA, Francisco 
Manuel. Dez anos de pareceres. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p.131. 
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modo que todas as exceções processuais podem ser usadas pelo réu ou 
executado35. 

 
 

Nesse sentido, comenta Luiz Peixoto de Siqueira Filho 36:  

 
Segundo o autor, a natureza do interesse público da matéria apreciada na 
ocasião do despacho inicial do processo de execução faz com que seja 
lícito ao juiz revogar seu despacho citatório, independentemente de 
provocação. Entretanto, adverte Pontes, este poder-dever não é 
permanente. Cumprido o mandado, a matéria estaria passível apenas de 
ser suscitada em embargos. 
 
Para ele, mesmo tratando-se o título de sentença nula ipso iure, o juiz só 
poderá revogar seu despacho citatório até a efetivação da citação. Isto 
parece contraditório, levando-se em consideração a afirmação do próprio 
autor de que, para a existência de processo de execução, é necessário 
título hábil que lhe dê ensejo. Inexistindo o título, ou sendo este nulo, não há 
motivo para o juiz não poder, a qualquer tempo, extinguir o processo? 

 
 

Por fim, conclui Francisco Manuel Pontes de Miranda, analisando o ônus da 

prova nas exceções37: 

No trato das exceções, deve o juiz começar pelo exame das exceções 
literais da declaração cambiária (falta de legitimação material, incapacidade, 
carência ou insuficiência de representação, falta de vontade 
cambiariamente suficiente). De regra, delas deve conhecer o juiz e decidir 
de ofício. Cumpre, porém, advertir-se que a de falsa subscrição e a de 
irrepresentação exigem prova que não consiste na literalidade cambiária, de 
modo que seria contra os princípios que o juiz as julgasse, sem provocação. 
O ônus da prova da autenticidade da assinatura, uma vez que se tenha 
negado com pertinência, e de representação compete ao autor. Por igual, 
da veracidade do contexto do título cambiário visivelmente modificado, ou 
do valor para o obrigado de um texto que se falsificou. O réu, mostrando 
não ser sua a assinatura, ou não ter dado poderes ao representante, põe o 
autor na contingência de provar que a assinatura é do obrigado e que houve 
os poderes, ou, se os não houve, ocorreu suprimento da vontade ou 
expressão de vontade de legitimação material. A falsificação do texto e 
outras exceções semelhantes dão a prova ao réu. São processuais as 
exceções concernentes à penhora. 
 
 

 

 

                   
35 PONTES DE MIRANDA, Francisco Manuel. Parecer nº 95. In: PONTES DE MIRANDA, Francisco 
Manuel. Dez anos de pareceres. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p.134. 
36 SIQUEIRA FILHO, Luiz Peixoto de. Exceção de pré-executividade. 3.ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2000, p.32-33. 
37 PONTES DE MIRANDA, Francisco Manuel. Parecer nº 95. In: PONTES DE MIRANDA, Francisco 
Manuel. Dez anos de pareceres. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p.134. 
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CAPÍTULO II – A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

 

2.1. Origens Históricas 

 

Segundo Francisco Wildo Lacerda Dantas, "O tema da exceção da pré-

executividade já fazia parte da preocupação de nossos juristas desde o Império e 

deita raízes no Decreto Imperial nº 9.885/1888"38. 

De fato, o Decreto Imperial nº 9.885 de 1888, previa em seus arts. 10 e 31: 

 
Art. 10. Comparecendo o réo para se defender, antes de feita a penhora, 
não será ouvido sem primeiro segurar o Juízo, salva a hypotese do art. 31.". 
 
Art. 31. Considerar-se-há extincta a execução, sem mais necessidade de 
quitação nos autos, ou de sentença ou termo de extincção, juntando-se em 
qualquer tempo no feito: 1º. Documento authentico de haver sido paga a 
respectiva importancia  na Repartição fiscal arrecadadora; 2º. Certidão de 
annullação da dívida, passada pela Repartição fiscal arrecadadora, na 
forma do art. 12, parágrafo único; 3º. Requerimento do Procurador da 
Fazenda, pedindo archivamento do processo, em virtude de ordem 
transmitida pelo Thesouro. 
 
 

No Capítulo XXX, quando o referido Decreto Imperial trata do "Executivo 

Fiscal", volta o tema a ser abordado, através de seus arts. 196 a 201: 

 
Art. 196. Com o documento comprobatório da dívida, iniciar-se-á o processo 
requerendo a expedição de mandado executivo, pelo qual o devedor, ou 
quem de direito, seja intimado para no prazo de 24 horas, que correrão em 
cartório da data da intimação, pagar a quantia pedida e custas, ou dar bens 
à penhora; ficando logo citado para os termos da execução até final 
julgamento, nomeação e aprovação dos louvados, avaliação e arrematação 
dos bens penhorados e remi-los ou dar lançador. 
 
Art. 197. Se a dívida for de alcance ou se se fizer necessária medida de 
segurança, não só nos casos de insolvabilidade e mudança de estado, ma 
ainda no de impossibilidade de pronta intimação do mandado, por estar o 
devedor ausente, ou não ser encontrado, será requerido desde logo 
mandado de seqüestro nos bens do devedor. O dito mandado abrangerá 
todos os bens deste, sendo concedido independente de justificação. 

                   
38 DANTAS, Francisco Wildo Lacerda. Exceção de pré-executividade: aspectos teóricos e práticos. 
Revista Dialética de Direito Tributário, n. 24, p. 24, set. 1997. 
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Art. 198. Iniciado o processo por seqüestro, será este intimado ao réo 
juntamente com o mandado executivo; e si elle não comparecer nas 24 
horas, resolvido o seqüestro em penhora ipso pacto, seguir-se-hão os 
termos ulteriores. 
 
Art. 199. Comparecendo o réo para se defender antes de feita a penhora, 
não será ouvido sem primeiro segurar o juízo, salvo si exhibir documento 
authentico de pagamento da divida, ou anullação desta. 
 
Art. 200. Concorrendo justa causa, poderá o juiz conceder ao réo, para 
prova e sustentação de sua defesa, um prazo extraordinario de dez dias, 
continuos, successivos e improrogaveis. 
 
Art. 201. A materia da defesa, estabelecida a identidade do réo, consistirá 
na prova da quitação, nullidade do feito e prescripção da divida. 
 
 

Segundo Marcos Valls Feu Rosa39, ao considerarmos como tema da exceção 

de pré-executividade o contraditório e a defesa na execução, chegaremos à 

inafastável constatação de que a discussão em torno do mesmo é anterior ao 

Parecer elaborado por Pontes de Miranda, na falência da "Companhia Siderúrgica 

Mannesmann". 

Mesmo doutrinariamente, a matéria já havia sido discutida anteriormente, 

valendo lembrar, como exemplo, a transcrição do "Tratado das Execuções", de 

autoria de José da Silva Pacheco. 

Segundo consta, contudo, foi a exceção de pré-executividade utilizada 

efetivamente pela primeira vez por Pontes de Miranda, em 1966, em parecer 

elaborado a respeito de pedidos de falência da "Companhia Siderúrgica 

Mannesmann". 

Os referidos requerimentos de falência fundavam-se em títulos falsos, o que 

levou ao indeferimento do quanto pretendido, restando aos supostos credores, o 

ajuizamento de diversas ações executivas, baseadas naqueles mesmos títulos 

falsos. 

                   
39 ROSA, Marcos Valls Feu, Exceção de pré-executividade: matérias de ordem pública no 
processo de execução. 3.ed. atual. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2000,  p. 24 
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Viu-se então a executada em difícil situação, vez que, para questionar a 

exigibilidade dos títulos falsos, deveria se utilizar do meio previsto na legislação, os 

embargos à execução, que só poderiam ser opostos após garantido o juízo, pela 

penhora, na execução por quantia certa, nos termos do que estabelece atualmente o 

art.737, I, do CPC, exigência legal que já havia no Código de 1939, vigente à época, 

o que, dado o vultoso valor do crédito requerido, comprometeria a saúde financeira 

da executada, podendo mesmo, levá-la à insolvência. 

Foi então que Pontes de Miranda, contratado para elaborar parecer sobre 

como deveria a executada se defender, trouxe à tona questões que até hoje 

justificam o acolhimento pelos juízes e tribunais brasileiros, da exceção de pré-

executividade, bem como a utilização cada vez mais intensa pelos advogados, do 

referido instrumento de defesa no processo de execução. 

A argüição da falta das condições da ação, bem como dos pressupostos do 

processo de execução, passava a justificar, a partir de então, a não exigência, em 

tais casos, da garantia do juízo, vez que, sendo tais questões de ordem pública, 

poderiam ser apreciadas de ofício pelo juiz. 

 
Desde então, pouco ou quase nada se escreveu ou se falou sobre a 
exceção de pré-executividade. Com efeito, além de alguns artigos esparsos 
e de considerações no bojo de obras jurídicas diversas, temos 
conhecimento de apenas três monografias específicas sobre a matéria. São 
elas: a presente, com primeira edição em 1996; a de Luiz Peixoto de 
Siqueira Filho, intitulada ‘Exceção de Pré-Executividade’, com primeira 
edição em 1977; e a de Alberto Camiña Moreira, intitulada ‘Defesa sem 
Embargos do Executado – Exceção de Pré-Executividade’, com primeira 
edição em 1998. Dispõe-se ainda da obra ‘Dos Embargos do Devedor e da 
Exceção de Pré-Executividade nos Tribunais’, de cunho jurisprudencial, de 
autoria de Joaquim Almeida Baptista, com primeira edição no corrente 
ano40. 

 
 

O princípio basilar que justifica a utilização da exceção de pré-executividade 

como meio de defesa nos casos referidos, é o de que não poderá prosperar a 
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execução, sem que se verifiquem os requisitos estabelecidos pela lei processual, 

sob pena de mácula ao inciso LIV do art. 5º da CF, que estabelece que ninguém 

será privado de seus bens sem o devido processo legal.  

Contudo, como já mencionado, a exceção de pré-executividade, através da 

qual podem ser discutidos os requisitos legais da execução, em qualquer tempo e 

grau de jurisdição, sem a garantia do juízo, e, no próprio processo de execução, por 

ser construção doutrinária, e, atualmente, também jurisprudencial, sem que seja 

prevista legalmente, fica sujeita às contingências e peculiaridades de cada 

execução, sem um modelo geral e determinado para sua utilização. 

E, podendo o juiz conhecer de ofício, em qualquer tempo ou grau de 

jurisdição, a matéria enumerada nos incisos IV, V e VI do art. 267 do Código de 

Processo Civil, certamente poderá a parte alegá-la, e, alegando-a, dela conhecer o 

juiz. 

 

2.2. A Exceção de Pré-Executividade: Conceito e Natureza Jurídica 

 

No primeiro capítulo foram abordadas as questões fundamentais inerentes ao 

processo de execução, bem como a estrutura do mencionado processo, e, ainda, as 

questões fundamentais e o mecanismo processual das exceções, pelo que, pode-se 

agora passar ao estudo propriamente dito da exceção de pré-executividade. 

Inicialmente, são necessárias algumas considerações quanto à denominação 

do próprio instituto, que para alguns autores, melhor seria a de exceção de pré-

executividade, enquanto para outros, a de objeção de não-executividade. 

                                                        
40 ROSA, Marcos Valls Feu, Exceção de pré-executividade: matérias de ordem pública no processo 
de execução. 3.ed. atual. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2000,  p. 13. 
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A respeito, se manifesta o Professor J. J. Calmon de Passos, sobre a 

diferença entre as duas denominações, conforme assevera Kazuo Watanabe41, 

afirmando que: "A primeira nota distintiva é ‘a de que a exceção não pode ser 

considerada, de ofício, pelo juiz; enquanto se tratando de objeção, deve o 

magistrado, de ofício, apreciá-la’. E prossegue: ‘Destarte, exige-se para a exceção a 

oponibilidade do réu; dispensa a objeção a provocação das partes. Por força disso, a 

exceção é um verdadeiro contradireito do réu, que ele exercita com vistas a elidir as 

conseqüências jurídicas pretendidas pelo autor; a objeção é um fato que obsta, de 

modo absoluto, à concessão da tutela pretendida pelo autor e prescinde para que 

isso ocorra, de qualquer manifestação de vontade do obrigado’, concluindo, ’As 

causas de anulabilidade são exceções, as de nulidades, objeções’". 

Com a manifestação do Professor Calmon de Passos, comunga Nélson Nery 

Júnior42 , quando diz que "O correto seria denominar esse expediente de objeção de 

executividade, porque seu objeto é matéria de ordem pública decretável ex officio 

pelo juiz e, por isso mesmo, insuscetível de preclusão, bem como se refere à própria 

executividade do título e não à sua pré-executividade.". 

Para José Carlos Barbosa Moreira43. "Exceção de pré-executividade ‘É 

expressão, para dizer o menos, gritantemente inadequada. Está claro que o ponto 

não interessará a quem não dê importância à terminologia - a quem suponha, 

digamos, que em geometria tanto faz chamar triângulo ou pentágono ao polígono de 

três lados, e que em anatomia dá na mesma atribuir ao fígado a denominação 

                   
41 PASSOS, J.J. Calmon de, In: WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2.ed. São 
Paulo: Bookseller, 2000, p.109. 
42 NERY JÚNIOR, Nélson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 6.ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2000, p.139. 
43 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual: sétima série. São Paulo: Saraiva, 
2001, p.121. 
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própria ou a de cérebro... Mas - digamos com franqueza - tampouco interessará 

muito o que esses pensem ou deixem de pensar’". 

Bastante pertinente é a colocação feita por Ana Paula Lockmann e Francisco 

Alberto Giordani44, ao comentarem manifestação de Haroldo Pabst: "Realmente, 

pois quem se posiciona no sentido de ser correta a denominação ‘objeção de pré-

executividade’, assim o faz por entender que ‘seu objeto é matéria de ordem pública 

decretável ex officio pelo juiz e, por isso mesmo, insuscetível de preclusão’". 

Porque vê incongruência na designação exceção de pré-executividade, assim 

se manifesta Haroldo Pabst, verbis: "A denominação desse ato processual não 

parece muito adequada; exceção, sim, eis que excepcionar significa reduzir ou 

eliminar o pedido do autor, mas exceção de pré-executividade contém em si uma 

incongruência. O processo começa com a petição inicial protocolada e a petição 

inicial do processo de execução devidamente protocolada dá início ao processo. 

Quando o executado é citado já há execução em curso, por isso parece razoável a 

conclusão de que a exceção em tela não precede a execução. Toda providência 

judicial tomada pelo pretenso devedor antes do processo de execução, contra o 

título, só pode ser uma ação judicial, em que ele investe contra o crédito em si ou 

contra a executividade de um título que já existe mas que ainda não foi levado à 

execução’". 

Para Luiz Peixoto de Siqueira Filho 45, as coisas não devem ser tratadas, no 

tocante ao nome do instituto, com tanto rigor: "(...) a exceção de pré-executividade já 

foi designada de exceção pré-processual, oposição pré-processual, oposição 

processual, objeção executiva, ou simplesmente de argüição de nulidade ao 

                   
44 LOCKMANN, Ana Paula Pellegrina; GIORDANI, Francisco Alberto da Motta Peixoto. Estudos 
sobre a exceção de pré-executividade. Revista da Amatra, Recife, a. 5. n. 17, p.14. 
45 SIQUEIRA FILHO, Luiz Peixoto de. Esceção de pré-executividade. 3.ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2000, p.86. 
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processo de execução. Não obstante toda esta discussão, o que importa realmente 

é depreender-se o conceito e a natureza jurídica da exceção da pré-executividade. 

Isto ocorrendo, pouco importará que o rigor técnico desaconselhe esta ou aquela 

denominação. Afinal, se existe algo que tenha possibilitado o estudo da questão, é a 

existência de uma denominação específica. Com certeza não importará mesmo 

como se chame a exceção de pré-executividade, se for bem conhecida a sua 

essência". 

Em defesa, porém, da denominação "Exceção de pré-executividade", se 

levanta com ênfase Alberto Camiña Moreira46: "Com a devida vênia, constitui 

equívoco apanhar o termo exceção, como utilizado pelo Código de Processo Civil, 

para não admiti-lo na expressão ‘exceção de pré-executividade’, pois, obviamente, 

os significados são distintos. Exceção de pré-executividade não significa defesa 

indireta contra o órgão julgador. A palavra pré-executividade (formada pelo prefixo 

latino pré mais o substantivo executividade, que por sua vez vem de executivo 

{adjetivo} mais o sufixo dade) pretende significar a possibilidade de dedução da 

exceção antes mesmo do início da atividade executória, que se abre, 

verdadeiramente, segundo Pugliati, com a penhora; Pré-executividade não significa, 

por evidente, pré-processo de execução, o que representaria atividade extrajudicial, 

mas sim possibilidade de defesa antes da penhora, antes do gravame, antes da 

constrição, antes, enfim, dos atos marcantemente executivos. Esse o significado da 

expressão". 

Para Pontes de Miranda, a natureza jurídica da exceção de pré-executividade, 

é a de exceção. 

                   
46 CAMIÑA MOREIRA, Alberto. Defesa sem embargos do executado: exceção de pré-
executividade. São Paulo: Saraiva, 1998, p.34-35. 
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Acontece que, tanto a exceção quanto a objeção, são defesas contra o 

processo, consistindo a diferença entre ambas, no fato de que, por meio das 

exceções, são argüidas matérias das quais depende provocação, para que o juiz 

delas conheça, enquanto por meio de objeção, são argüidas matérias que podem 

ser apreciadas pelo juiz de ofício. 

Logo, como as matérias argüíveis através da exceção de pré-executividade 

são de ordem pública, portanto passíveis de apreciação de ofício pelo juiz no 

despacho inicial, conclui-se que a natureza jurídica da exceção de pré-

executividade, é a de objeção, não prejudicando, contudo, a sua nomenclatura como 

Exceção de pré-executividade. 

Para Rosalina P. C. R. Pereira47, tentando interpretar o sentido em que 

Pontes de Miranda teria utilizado a expressão em análise: "De fato, a expressão 

‘exceção’ não se coaduna com a sistemática do Código, que restringe a concessão 

desse tipo de tutela apenas à defesa dilatória contra o processo. No entanto, a se 

adotar o sentido amplo da palavra ‘exceção’ como toda defesa que deva ser argüida 

pela parte, na forma como inicialmente foi usada por Pontes de Miranda, adequado 

o referido termo, que, ademais, já se consagrou na prática forense, estando 

consolidado pela doutrina e jurisprudência pátrias, sendo de questionável vantagem 

a mudança de nome". 

Para Ana Paula Pellegrina Lockmann e Francisco Alberto da Motta Peixoto 

Giordani48, admitir-se-ia a exceção de pré-executividade, não apenas quando o 

questionamento a determinar-se, tratar-se de matéria de ordem pública, pensamento 

que é compartilhado por outros juristas de renome: "Sentimos que, em realidade, 

também podem ser agitadas em sede de exceção de pré-executividade matérias 

                   
47 PEREIRA, Rosalina P.C. R. Ações prejudiciais à execução. São Paulo: Saraiva, 2001, p.411. 
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que, para serem conhecidas, dependem de iniciativa da parte, sendo o critério e/ou 

elemento autorizador para que possa ser esgrimida, além, obviamente, da existência 

de vício ou extinção da obrigação, a possibilidade de pronta demonstração do que 

se alega, sem precisão de alargada atividade probatória". 

Essa, aliás, a senda indicada por Sérgio Shimura49, de forma incontestável: 

"Alguns temas, por estarem no campo da disponibilidade do direito, não podem ser 

reconhecidos pelo juiz sem que haja invocação do devedor (ex.: prescrição, 

pagamento, compensação, novação etc.). Mas se estiverem provados de forma 

límpida, irretorquível, constatável prima facie, sendo de todo imprescindível qualquer 

incidente probatório (prova pericial, testemunhal, depoimento pessoal etc.), aí então 

se mostra fértil o terreno para o oferecimento da exceção de pré-executividade’.". 

Para Rosalina P. C. R. Pereira50: "Admite-se a exceção de pré-executividade, 

no entanto, não apenas quando se tratar de matérias de ordem pública, mas toda 

vez que houver vício no título executivo, vício este que possa ser demonstrado sem 

necessidade de dilação probatória (v.g., pagamento, falsidade de assinatura, 

prescrição, erro de cálculo)". 

Surge então, um outro elemento a ser considerado, a questão da prova, sobre 

a qual se manifestam Ana Paula Pellegrina Lockmann e Francisco Alberto da Motta 

Peixoto Giordani51, para os quais, justamente em razão da necessidade de que seja 

produzida, prima facie, a prova do que se alega na exceção de pré-executividade, é 

que alguns enxergam alguma semelhança e/ou proximidade entre a cognição nela 

possível, com a que se dá em sede de mandado de segurança e, acreditamos, estão 

                                                        
48 LOCKMANN, Ana Paula Pellegrina; GIORDANI, Francisco Alberto da Motta Peixoto. Estudos sobre 
a exceção de pré-executividade. Revista da Amatra, Recife, a. 5, n. 17, p.14. 
49 SHIMURA, Sérgio. Título executivo. São Paulo: Saraiva, 1997, p.15. 
50 PEREIRA, Rosalina P.C. R. Ações prejudiciais à execução. São Paulo: Saraiva, 2001, p.414-
415. 
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enxergando bem os que assim vêem, mesmo porque, a não ser assim, estar-se-á 

optando por uma dilação probatória que, a rigor, não tem como ser realizada em 

sede de exceção de pré-executividade. 

Demonstrado, assim, está que, sobre o tema existem três correntes 

doutrinárias: 

A primeira, que conta com o aval de Kazuo Watanabe, J. J. Calmon de 

Passos, José Carlos Barbosa Moreira, e, Haroldo Pabst, que não aceita a 

denominação do instituto em questão como sendo Exceção de pré-executividade, 

por entender que, correto seria denominá-lo de Objeção de executividade, tendo em 

vista que seu objeto é matéria de ordem pública, decretável ex officio pelo juiz, e, por 

isso mesmo, insuscetível de preclusão, e, objeto de objeção, jamais de exceção. 

 

 

 

 

A segunda, capitaneada por Luiz Peixoto de Siqueira Filho, Alberto Camiña 

Moreira, Pontes de Miranda, e, Rosalina Pereira, que entende que, a imprecisão e a 

discussão que se trava em torno da denominação de Exceção de pré-executividade, 

decorre da interpretação literal daquilo quanto disposto no CPC a respeito das 

Exceções, interpretação que não poderia ser feita dessa forma, entendendo ainda tal 

corrente que, mais que a denominação, o que importaria seria a essência do 

instituto. 

A terceira, puxada por Ana Paula Pellegrina Lockmann e Francisco Alberto da 

Motta Peixoto Giordani, Sérgio Shimira e Rosalina Pereira, para a qual, admitir-se-ia 

                                                        
51 LOCKMANN, Ana Paula Pellegrina; GIORDANI, Francisco Alberto da Motta Peixoto. Estudos 



 

 

50 

a utilização da Exceção de pré-executividade, e até seria a mesma relevante, não 

apenas quando o questionamento fosse de ordem pública, mas sempre que o vício 

pudesse ser questionado sem dilação probatória, por evidente, como seria o caso de 

pagamento, falsidade de assinatura, prescrição e erro de cálculo, situações que 

poderiam ser levadas ao juiz, através de prova pré-constituída. 

Levantamo-nos, assim, em defesa daqueles que se filiam à segunda corrente 

doutrinária retro elencada, que entendem que, a imprecisão e a discussão que se 

trava em torno da denominação de Exceção de pré-executividade, decorre da 

interpretação literal daquilo quanto disposto no Código de Processo Civil a respeito 

das Exceções, interpretação que não poderia ser feita dessa forma, vez que, mais 

que a denominação, o que importaria seria a essência do instituto, e ainda, o uso do 

termo Exceção de pré-executividade, hoje praticamente aceito sem maiores 

discussões, principalmente no que toca à jurisprudência, que o consagrou, bem 

como, daqueles que se filiam à terceira corrente acima estudada, para a qual, 

admitir-se-ia a utilização da Exceção de pré-executividade, e até seria a mesma 

relevante, não apenas quando o questionamento fosse de ordem pública, mas 

sempre que o vício pudesse ser questionado sem dilação probatória, por evidente, 

como seria o caso de pagamento, falsidade de assinatura, prescrição e erro de 

cálculo, situações que poderiam ser levadas ao juiz, através de prova pré-

constituída. 

Também, como tal instituto não tem origem legal, mas, como já nos referimos, 

apenas doutrinária e jurisprudencial, parece de fundamental importância uma análise 

sobre o posicionamento da doutrina e da jurisprudência a respeito do tema, com os 

questionamentos e argumentos daqueles que a defendem, bem como daqueles que, 

                                                        
sobre a exceção de pré-executividade. Revista da Amatra, Recife, a. 5, n. 17, p.16. 
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em posição radical, não aceitam sua existência, sua aplicabilidade ao processo de 

execução. 

 

2.2.1. A Aplicabilidade da Exceção de Pré-Executividade  

 

De tudo quanto até agora exposto, fica evidente ser entendimento majoritário, 

tanto na doutrina quanto na jurisprudência, a possibilidade de argüição de nulidades, 

no processo de execução, independente de prévia garantia do juízo e de 

oferecimento de embargos, através da exceção de pré-executividade. 

A exigência de depósito ou penhora para apreciação de tais nulidades, que 

aliás, já deveriam ter sido apreciadas pelo juiz de ofício, quando do despacho inicial, 

se constituiriam em grave violação ao princípio constitucional do devido processo 

legal, bem como em prejuízos por vezes incalculáveis e irreparáveis a serem 

suportados pelo executado. 

Por outro lado, vimos que a falta de previsibilidade legal para o instituto, não 

impede sua utilização, vez que, largamente reconhecido pela doutrina e pela 

jurisprudência, e, decorrente da própria estrutura do processo de execução em 

nosso sistema jurídico, sendo considerado um incidente processual, oponível a 

qualquer momento, e, em qualquer grau de jurisdição. 

Interessante, contudo, se destacar a preocupação de José Batista de 

Andrade52, assim expressa: "Louvamos o espírito inovador da doutrina que trouxe ao 

mundo fático a exceção de pré-executividade, como um novo meio de defesa do 

devedor no processo executivo, permitindo que o seu patrimônio não seja agredido 

                   
52 ANDRADE, José Batista de. Exceção de pré-executividade. Revista Síntese de Direito Civil e 
Processual Civil, São Paulo, a.2, n.10, mar./abr. 2001, p.60-62. 
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injustamente, porém, de outro lado somos contrários à sua utilização como regra 

para fugir dos embargos do devedor". 

E mais adiante conclui José Batista de Andrade53: "A exceção ou objeção de 

pré-executividade rompeu o paradigma de que, no Brasil, o processo de execução 

cível não admite defesa do devedor sem a prévia penhora de bens do seu 

patrimônio. O que é louvável, porém, não podemos esquecer que o credor, na 

maioria das vezes já vem sofrendo há tempo nas mãos daquele, que tem se 

aproveitado da frouxidão das nossas leis para manter os seus caprichos. Por isso é 

preciso cautela para lidarmos com este neo-instituto.". 

Isto posto, passemos ao estudo dos aspectos fundamentais inerentes à 

aplicabilidade da exceção de pré-executividade ao processo de execução. 

 

2.2.2. Oportunidade, Procedimento e Forma 

 

Estabelece o CPC, art. 305, a respeito das exceções: "Este direito pode ser 

exercido em qualquer tempo, ou grau de jurisdição, cabendo à parte oferecer 

exceção, no prazo de 15 (quinze) dias, contado do fato que ocasionou a 

incompetência, o impedimento ou a suspeição". 

Apesar da clareza do mencionado dispositivo legal, contudo, que regula a 

matéria, não é a oportunidade para oposição da exceção de pré-executividade, 

ponto pacífico na doutrina. 

A respeito de tal ponto, se manifesta Marcos Valls Feu Rosa54, afirmando que, 

no curso de seu já mencionado parecer, Pontes de Miranda afirma que ‘as 

                   
53 ANDRADE, José Batista de. Exceção de pré-executividade. Revista Síntese de Direito Civil e 
Processual Civil, São Paulo, a.2, n.10, mar./abr. 2001, p.60-62. 
54 ROSA, Marcos Valls Feu. Exceção de pré-executividade: matérias de ordem pública no processo 
de execução. 3.ed.atual. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2000, p.51-52. 
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exceções, em geral, têm de ser opostas antes de expirar o prazo dos três dias, que 

são os três primeiros dias para a contestação (Código de Processo Civil, art. 182). 

Como, nas ações executivas, há o prazo do art. 299, o início da oportunidade é o 

momento da citação, perfazendo-se o prazo de cinco, em vez de três dias’. 

Antes de mais nada cumpre esclarecer que estas afirmações foram feitas por 

Pontes de Miranda sob a égide do Código de Processo Civil de 1939. 

Adaptando-se tal disposição à sistemática processual vigente, teríamos que a 

argüição da ausência dos requisitos da execução estaria condicionada ao curto 

espaço de vinte e quatro horas entre a citação e a nomeação de bens à penhora. 

Nesse sentido, ou seja, no sentido de que a argüição da ausência dos 

requisitos da execução estaria condicionada ao curto espaço de vinte e quatro horas 

entre a citação e a nomeação de bens à penhora, é como Galeno de Lacerda55 

interpreta este ponto do parecer de Pontes de Miranda. Mas o autor deixa bem claro, 

em seguida, que com tal limitação não concorda, pois, no seu entender, não existe 

preclusão, no curso do processo, para as respectivas alegações da parte sobre os 

pressupostos processuais e as condições da ação, que devem ser vigiados e 

decretados até de ofício pelo juiz. 

Também Araken de Assis56, entende que "A exceção dispensa prévia penhora 

ou depósito, e, portanto, não se vincula ao prazo de vinte e quatro horas do artigo 

652 do CPC". No mesmo sentido se manifesta Luiz Edmindo Appel Bojunga57, para 

quem, "A matéria não se subordina aos efeitos da preclusão, podendo a alegação 

                   
55 LACERDA, Galeno de. Execução de título extrajudicial e segurança do juízo. Revista da Ajuris, 
n.23, p.14. 
56 ASSIS, Araken de. Manual do processo de execução. Porto Alegre: Letras Jurídicas, 1987, 
p.347, v.1 
57 BOJUNGA, Luiz Edmundo Appel. A exceção de pré-executividade. Revista de Processo, v.55, 
jul./set. 1989. 
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através da exceção de pré-executividade ser oferecida desde o ajuizamento da ação 

executiva". 

Verificamos, assim, que as matérias relativas aos requisitos da execução não 

estão sujeitas à preclusão, pelo que não há porque estabelecermos a oportunidade 

para a argüição da ausência dos mesmos, logo, nos termos do que dispõe o CPC, 

art.267, § 3º, a argüição da ausência dos requisitos da execução, pode ser feita em 

qualquer tempo e grau de jurisdição. 

Para Marcos Feu Rosa58, se citado, o devedor não argüir a ausência dos 

requisitos da execução, imediatamente, antes mesmo da penhora, preferindo fazê-lo 

nos embargos, não poderá por tal comportamento, responder pelas custas de 

retardamento, pois a primeira oportunidade em que lhe cabe falar nos autos são, 

exatamente, os embargos. Inaplicável neste caso, por isto, a parte final do parágrafo 

terceiro do artigo 267 do Código de Processo Civil. A parte final do parágrafo terceiro 

do artigo 267 do Código de Processo Civil deverá ser aplicada, entretanto, ao 

devedor que não argüiu a ausência dos requisitos da execução nos embargos, que é 

a primeira oportunidade em que lhe cabe falar nos autos, deixando para fazê-lo 

posteriormente, após o julgamento dos embargos, na própria execução, a não ser 

que os requisitos digam respeito a matérias posteriores aos embargos. 

Para que se defina que procedimento será adotado à argüição da ausência 

dos requisitos da execução, primeiro ter-se-á de definir se a comprovação do quanto 

argüido dependerá ou não da produção de provas. 

Tal pensamento, contudo, gera conflito entre a doutrina, vez que, para alguns, 

não caberia a produção de provas quando da argüição da ausência dos requisitos 

da execução, enquanto, para outros deveria haver a produção probatória. 
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Para um terceiro grupo, seria admitida a produção probatória em tais casos, 

desde que se tratasse de prova pré constituída. 

Para a primeira corrente, é inadmissível a produção de qualquer tipo de 

provas na execução, o que implicaria em inadmitir a argüição da ausência dos 

requisitos da execução, quando o exame da matéria depender de produção de 

provas, remetendo-se a discussão, em tais casos, para a via dos embargos. 

Já o entendimento da segunda corrente, para a qual deveria ser permitida a 

produção de qualquer tipo de prova, ou mesmo a realização de audiência, levaria a 

uma total contradição processual, transformando o processo de execução em 

processo de conhecimento, o que vai frontalmente de encontro ao quanto disposto 

nos arts. 566 a 795 do Código de Processo Civil pátrio, artigos que regulamente o 

processo de execução. 

A solução seria então aquela advogada pela terceira corrente, ou seja, aquela 

que entende que deva ser permitida a produção probatória, desde que pré-

constituída, dede que, não houvesse dilação probatória. 

Se assim, diante das provas pré-constituídas puder o juiz decidir o incidente, 

não haverá porque remeter a apreciação das questões argüidas para os embargos, 

mas, se contudo, diante das provas pré-constituídas não puder o magistrado 

apreciar o preenchimento dos requisitos da execução, deverá rejeitar a argüição, 

aguardando o oferecimento dos embargos. 

Superada essa discussão, quanto à produção de provas, observa-se que 

duas são as possibilidades de procedimentos a serem adotadas pelo juiz, para 

decisão da questão. 

                                                        
58 ROSA, Marcos Valls Feu. Exceção de pré-executividade: matérias de ordem pública no processo 
de execução. 3.ed.atual. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2000, p.52-53. 
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1ª) o juiz decide logo a questão, após o oferecimento da exceção de pré-

executividade; 

2ª) o juiz dá vista dos autos à parte contrária, para que a mesma se manifeste 

a respeito das alegações formuladas pela parte que argüiu a exceção, bem como 

sobre as provas pela mesma trazidas aos autos. 

A primeira hipótese viola flagrantemente o princípio constitucional do 

contraditório, pelo que, se afigura como processualmente mais indicada a segunda 

hipótese, que preserva o referido princípio do contraditório, bem como o da ampla 

defesa, por todos os meios inerentes à mesma. 

No que toca à forma, segundo manifestação do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ)59, em entendimento abaixo reproduzido, a argüição de nulidade no processo 

de execução pode se dar por simples petição nos autos do processo: "A nulidade do 

título em que se embasa a execução pode ser argüida por simples petição, uma vez 

que suscetível de exame ex officio pelo juiz". 

Para Humberto Theodoro Júnior60, a argüição de nulidade no processo de 

execução, independe de forma e procedimento específicos. 

Para Marcos Feu Rosa61, a argüição poderá ser feita até extrajudicialmente, 

vez que, não importaria a forma pela qual a notícia da ausência dos requisitos da 

execução chegaria ao juiz. 

Pode-se concluir assim, que a argüição da exceção de pré-executividade 

independe de forma específica, devendo, no entanto, ser documentada, quer seja 

por termo nos autos, quer seja por simples petição, para que haja garantia de sua 

apreciação pelo juiz. 

                   
59 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RT 671/187. 
60 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 7.ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1991, p.864, v.2. 



 

 

57 

2.2.3. Legitimidade 

 

A respeito da legitimidade para argüir exceção, estabelece o CPC, em seu art. 

304: "É lícito a qualquer das partes argüir, por meio de exceção, a incompetência 

(artigo 112), o impedimento (artigo 134) ou a suspeição (artigo 135)". 

Estabelece ainda o CPC, em seu art. 652 que, "O devedor será citado para, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, pagar ou nomear bens à penhora". 

A princípio, assim, seria o devedor aquele que teria legitimidade para opor 

exceção de pré-executividade. 

Da mesma forma, assevera Marcos Feu Rosa62: "(...) poderia o autor argüir a 

ausência dos requisitos da execução proposta, pondo fim à mesma, pois a execução 

nula não lhe traz vantagem final, não havendo qualquer interesse no seu 

prosseguimento". 

Com relação a terceiros, afirma Marcos Feu Rosa63 que terceiros atingidos 

pela execução, desejosos de vê-la resolvida, seriam admitidos a opor a exceção de 

pré-executividade, com conseqüente liberação do bem penhorado, não se tratando 

tais casos, de intervenção de terceiros na acepção processual do termo, mas sim, de 

um aviso, ao juiz, de que a execução não pode prosseguir, porquanto ausentes os 

requisitos para o início ou para o prosseguimento da mesma. 

Estão legitimados, assim, para opor a exceção de pré-executividade o 

devedor e terceiros, cujos bens estiverem ameaçados pela execução. 

Se a oposição, contudo, for feita por pessoa sem legitimidade para tal, isso 

não significa que o juiz, alertado para a ausência dos requisitos da execução, não 

                                                        
61 ROSA, Marcos Valls Feu. Exceção de pré-executividade: matérias de ordem pública no processo 
de execução. 3.ed.atual. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2000, p.51. 
62 ROSA, Marcos Valls Feu. Exceção de pré-executividade: matérias de ordem pública no processo 
de execução. 3.ed.atual. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2000, p.54. 
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deva a respeito, proferir uma decisão, tendo em vista que tais questões são de 

ordem pública. 

 

2.2.4. Matérias Argüíveis 

 

A execução, como qualquer outro processo, tem seus requisitos, que devem 

ser atendidos, para que se constitua, se desenvolva, e, chegue ao fim validamente. 

O atendimento de tais requisitos deve ser observado pelo juiz, de ofício, antes 

de determinar a citação do devedor. 

Se tais requisitos não forem observados pelo juiz, como já estudado, qualquer 

pessoa pode dar notícia ao mesmo do equívoco praticado, para que reexamine a 

presença dos requisitos da execução. 

 

 

Logo, as matérias argüíveis, são aquelas de ordem pública, previstas nos 

incisos IV a VI do art. 267 do CPC, ou seja, a ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o acolhimento pelo 

juiz das alegações de perempção, litispendência ou de coisa julgada, e, a 

inocorrência de qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a 

legitimidade das partes e o interesse processual, que, portanto, podem ser 

conhecidas de ofício pelo juiz, e até aquelas que não sendo de ordem pública, não 

demandem dilação probatória, como, por exemplo, a alegação de pagamento, de 

falsidade de assinatura, de erro de cálculo, dentre outras. 

2.2.5. A Decisão e Seus Efeitos 

                                                        
63 ROSA, Marcos Valls Feu. Exceção de pré-executividade: matérias de ordem pública no processo 
de execução. 3.ed.atual. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2000, p.54. 
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O primeiro efeito da argüição da ausência dos requisitos da execução, seria a 

suspensão do curso do processo, até que fosse a mesma decidida. 

Como fundamento legal para tal suspensão, poder-se-ia invocar, quando a 

argüição dissesse respeito a requisitos atinentes à petição inicial, o quanto contido 

no CPC, art. 616, o que, contudo, nem sempre é a hipótese. 

Como não há previsão legal para tal procedimento, deve o mesmo ser 

fundado no entendimento de que a argüição da ausência dos requisitos da 

execução, suspende o curso da mesma, por colocar em xeque a possibilidade de 

início ou prosseguimento da expropriação, o que, a depender do caso, poderia trazer 

sérios e irreparáveis prejuízos ao executado, que poderia se ver privado de seus 

bens, sem o devido processo legal. 

A suspensão do processo, uma vez ocorrida, deverá perdurar até que o juiz 

decida o incidente. 

Analisemos agora as conseqüências da exceção de pré-executividade, 

decorrentes da decisão proferida pelo juiz, quando da apreciação da mesma. 

Argüida a ausência dos requisitos da execução, deverá o juiz verificar se 

preenche ou não os referidos requisitos. 

Estando todos os requisitos presentes, a argüição será rejeitada, através de 

decisão interlocutória, prosseguindo a execução. 

Acatando o juiz a exceção, o processo será encerrado mediante sentença, 

pelo que, os atos de constrição judicial já praticados, perderão sua eficácia, voltando 

os titulares dos mencionados bens, a terem ampla disponibilidade sobre os mesmos. 

A sentença prolatada levaria à extinção do processo, sem julgamento do 

mérito, pelo que, poderia o exeqüente intentar nova ação, baseada no mesmo título 

executivo, desde que, observado o quanto disposto no art. 268 do Código de 
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Processo Civil, e ainda, a idoneidade do título, vez que poderia ser falso, ou já ter 

sido pago pelo devedor. 

 

2.2.5.1 Recursos 

 

Se acolhida a exceção de pré-executividade argüida, haverá uma sentença, 

pelo que, o recurso cabível contra a mesma será o de apelação. 

Se, ao contrário, não for acolhida a argüição de nulidade do processo, haverá 

então uma decisão interlocutória, contra a qual, o recurso cabível será o de agravo 

de instrumento. 

 

Entende, contudo, Humberto Theodoro Júnior64 que o recurso cabível contra 

decisão do juiz em exceção, será o de agravo, previsto no art. 522 e seguintes do 

CPC, vez que, segundo entendo o citado doutrinador, o referido ato do juiz não põe 

fim ao processo, como a seguir se observa: "Da decisão que acolhe ou rejeita a 

exceção, em qualquer de suas formas, o recurso interponível é o de agravo de 

instrumento, e não a apelação, pelo fato já demonstrado de tratar-se de decisão 

interlocutória". 

A respeito, estabelece o art. 522 do Código de Processo Civil, retro citado: 

"Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de dez (10) dias, 

retido nos autos ou por instrumento". 

Equivocado, contudo, data venia, é o mencionado entendimento, visto que, 

havendo o acolhimento da exceção de pré-executividade, tal acolhimento se dará 

através de uma sentença, contra a qual, o recurso cabível será efetivamente a 



 

 

61 

apelação, só se admitindo como recurso o agravo de instrumento, em caso de 

rejeição da exceção de pré-executividade, tendo em vista que tal rejeição se dará 

através de uma decisão interlocutória, prosseguindo o processo seu curso. 

 

2.2.5.2 As Custas e os Honorários Advocatícios 

 

Havendo o acolhimento da exceção de pré-executividade argüida, caberá ao 

autor da execução o pagamento das despesas do processo e dos honorários 

advocatícios. 

No caso de rejeição da argüição, e, havendo acréscimo nas custas 

processuais, estas caberão àquele que argüiu a exceção. 

Nos termos do que estabelece o CPC, art. 20, § 1º, arcará o vencido com as 

custas do incidente. 

No tocante aos honorários sucumbenciais de advogado, estabelece o CPC, 

art. 20:  

 
Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas 
que antecipou e os honorários advocatícios. Essa verba honorária será 
devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.  
 
§ 1º. O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas  
despesas o vencido. 
 
§ 2º. As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como 
também a indenização de viagem, diária de testemunhas e remuneração do 
assistente técnico.  
 
§ 3º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e 
o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendidos: 
a) o grau de zelo do profissional; 
b) o lugar de prestação do serviço; 
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e 
o tempo exigido para o seu serviço.  
 
§ 4º. Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em 
que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas 
execuções embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante 

                                                        
64 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 3.ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1991, p.411,v.1. 
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apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas "a", "b" e "c" 
do parágrafo anterior.  
 
 

Especial atenção deve ser dada ao quanto contido no § 4º do acima 

reproduzido dispositivo legal, quando o mesmo se refere às execuções embargadas 

ou não, reconhecendo, de forma sutil, a existência das exceções de pré-

executividade. 

Pelo referido dispositivo legal, assim, não resta dúvida de que cabe ao 

executado, quando levado a contratar advogado para se defender contra execução 

que não preencha os requisitos legais, o direito de exigir que seja o exeqüente 

condenado nas custas processuais e honorários advocatícios do patrono que foi 

obrigado a contratar para promover a sua defesa. 

No mesmo sentido entendeu o STJ quando decidiu: 

 

I – O sistema processual civil vigente, em sede de honorários advocatícios, 
funda-se em critério objetivo, resultante da sucumbência.  
II – Extinguindo-se a execução por iniciativa dos devedores, ainda que em 
decorrência de exceção de pré-executividade, devida é a verba honorária.  
 
116005611 – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO – 
POSSIBILIDADE – 1 – Decretada a extinção da execução, em virtude de 
acolhimento de exceção de pré-executividade, são devidos honorários 
advocatícios. 2 – Recurso conhecido e provido para que o Tribunal de 
origem fixe o quantum que entender condizente com a causa65. 

 

 

 

 

 

 

 

                   
65 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Relator: Ministro Fernando Gonçalves, Brasília, jun. 2002. 
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CAPÍTULO III – DO TRATAMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL 

 

3.1. O Parecer de Pontes de Miranda 

 

A principal manifestação doutrinária em favor da utilização da exceção de pré-

executividade no processo de execução, emana de Pontes de Miranda, e, está 

contida no famoso parecer pelo mesmo elaborado, em decorrência de consulta feita 

pela "Companhia Siderúrgica Mannesmann", parecer que tomou o nº 95, na Coleção 

"Dez anos de Pareceres", todos da lavra do mestre em foco. 

Conforme consta, no ano de 1966 foi por duas vezes requerida a falência da 

"Companhia Siderúrgica Mannesmann", requerimentos que, fundando-se em títulos 

falsos, levaram ao indeferimento do quanto pretendido, restando aos supostos 

credores, o ajuizamento de diversas ações executivas, baseadas naqueles mesmos 

títulos falsos, nas comarcas do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. 

Viu-se então a executada em difícil situação, vez que, para questionar a 

exigibilidade dos títulos falsos, deveria se utilizar do meio previsto na legislação, os 

embargos à execução, que só poderiam ser opostos, após garantido o juízo, pela 

penhora, na execução por quantia certa, nos termos do que estabelece atualmente o 

CPC, art.737, I, exigência legal que já havia no Código de 1939, vigente à época, o 

que, dado o vultoso valor do crédito requerido, comprometeria a saúde financeira da 

executada, podendo mesmo, levá-la à insolvência. 

Foi então que Pontes de Miranda, contratado para elaborar parecer sobre 

como deveria a executada se defender, trouxe à tona questões que até hoje 

justificam o acolhimento pelos juízes e tribunais brasileiros, da exceção de pré-

executividade, bem como a utilização cada vez mais intensa pelos advogados, do 
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referido instrumento de defesa no processo de execução; parecer que se dividia em 

três partes, a saber: 

I – os fatos, onde relata Pontes de Miranda a situação em que se encontrava 

a Companhia, em decorrência das citadas execuções; 

II – os princípios, onde Pontes de Miranda tece as considerações teóricas que 

vão embasar sua posição a respeito; e, 

III – a consulta que lhe fora formulada pela Companhia e seu entendimento a 

respeito. 

E foi com base no parecer em foco que a Companhia, contra a qual as 

execuções acima relatadas foram requeridas, dentro do exíguo prazo processual 

para pagar ou garantir o juízo, argüiu a nulidade da citação, baseando-se no 

argumento de que os títulos que fundavam as execuções eram falsos. 

No presente trabalho, assim, será abordado apenas o cerne do citado parecer 

de Pontes de Miranda, item II, que contém os princípios que fundamentam as 

considerações teóricas que vão embasar sua posição a respeito. 

 

3.1.1. Os Princípios Argüidos pelo Autor 

 

Foram os seguintes os princípios argüidos por Pontes de Miranda, para 

embasar seu parecer: 

 

3.1.1.1 O Título Executivo como Requisito da Execução 
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Inicia Pontes de Miranda66 suas considerações a respeito, advertindo para o 

fato de que não pode haver execução, sem título executivo que a embase, título que 

poderá ser judicial ou extrajudicial: "Para que haja executividade, é preciso que se 

repute título executivo e instrumento da dívida ou que haja sentença com carga 

suficiente de executividade". 

Logo, quando se requer ao juiz que execute a dívida, deve ele, de imediato, 

examinar se o requerimento se fundou em título executivo, judicial ou extrajudicial, 

antes de emitir o despacho que irá determinar a citação do executado. 

 

3.1.1.2 A Negação da Executoriedade do Título 

 

Assevera Pontes de Miranda67 que, sendo argüida nos autos da execução a 

inexecutividade do título em que se funda, dentro do prazo de 24 horas, fixado pela 

lei para que o devedor pague ou garanta o juízo da execução, através da nomeação 

de bens à penhora, o juiz, necessariamente, deverá decidir a questão, como a seguir 

podemos observar:  

 
As letras de câmbio, as notas promissórias, os cheques e outros títulos 
cambiariformes são líquidos; porém, a certeza há de resultar do que está 
escrito, de veracidade das assinaturas e da observância das exigências 
legais. Se o sacador ou o aceitante da letra de câmbio, dentro das vinte e 
quatro horas, diz que a sua assinatura é falsa, ou que o nome é igual, ou 
parecido, porém não foi ele que se vinculou ao título cambiário ou 
cambiariforme, o juiz tem de decidir quanto a isso, porque está em exame a 
pretensão à execução, e não o mérito da causa. 

 
 

Segundo Pontes de Miranda, assim, deve o juiz, no momento do despacho 

inicial, ter especial preocupação para que a relação processual se constitua de forma 

válida, praticando atos de conhecimento, no tocante à verificação da presença dos 

                   
66 PONTES DE MIRANDA, Francisco Manuel. Parecer nº 95. In: PONTES DE MIRANDA, Francisco 
Manuel. Dez anos de pareceres. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p.126. 
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pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, 

bem como das condições da ação. 

Para Pontes de Miranda68: "Os requisitos que o direito pessoal ou real há de 

ter para que a pretensão à condenação que  lhe corresponde possa ser exercida 

simultaneamente com a pretensão à execução são pressupostos da tutela jurídica". 

E prossegue o mestre dizendo que: "Os que reputam processuais e não pré-

processuais, os requisitos de admissibilidade do processo executivo de títulos 

extrajudiciais deixam-se levar pelo fato de só se iniciar a execução depois de, citado, 

não pagar o devedor. Daí terem pensado em metê-los em subclasse de 

pressupostos processuais, ditos pressupostos processuais especiais.". 

 

3.1.1.3 A Possibilidade do Contraditório no Processo de Execução 

 

A respeito da existência de contraditório no processo de execução, adverte 

Pontes de Miranda69: "Seria absurdo, por exemplo, que os juízes incompetentes, ou 

suspeitos, ou por despacho baseado em títulos falsos, ou sem eficácia contra o 

demandado (v.g., assinado por outrem, que tem o mesmo nome, ou assinado, em 

nome do demandado, sem que tivesse o subscritor poderes de presentação ou de 

representação), pudessem determinar a penhora sem ensejo para a alegação.". 

A respeito conclui Luiz Peixoto de Siqueira Filho 70: "Desta afirmação pode-se 

retirar o reconhecimento do autor da existência de contraditório no processo de 

                                                        
67 PONTES DE MIRANDA, Francisco Manuel. Parecer nº 95. In: PONTES DE MIRANDA, Francisco 
Manuel. Dez anos de pareceres. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p.130. 
68 PONTES DE MIRANDA, Francisco Manuel. Parecer nº 95. In: PONTES DE MIRANDA, Francisco 
Manuel. Dez anos de pareceres. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p.130. 
69 PONTES DE MIRANDA, Francisco Manuel. Parecer nº 95. In: PONTES DE MIRANDA, Francisco 
Manuel. Dez anos de pareceres. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p.130. 
70 SIQUEIRA FILHO, Luiz Peixoto de. Exceção de pré-executividade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2000, p.31. 
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execução. O contraditório refere-se à pretensão processual, incidindo no momento 

do controle da admissibilidade do processo de execução, quando o juízo desenvolve 

verdadeira atividade de conhecimento.". 

Parece, assim, não restar qualquer dúvida quanto à efetiva existência de 

contraditório no processo de execução, conforme já discutido no capítulo primeiro 

deste trabalho, através, não só do exame prévio de conhecimento a ser efetuado 

pelo magistrado, bem como, pela possibilidade de argüir o executado, através de 

exceção, a incompetência ou a suspeição do juiz, bem como invalidade ou a 

ineficácia do título executivo. 

 

3.2. O Pensamento de Outros Autores 

 

É o parecer de Alcides de Mendonça Lima, sem sombra de dúvidas, o 

principal argumento suscitado contra a aplicabilidade da exceção de pré-

executividade desenvolvida por Pontes de Miranda. 

Trata-se, na realidade de parecer solicitado a Alcides de Mendonça Lima71 

pela "COPERSUCAR", tendo em vista que a mesma era autora de uma ação 

executiva por título extrajudicial, movida contra a Central Paulista de Açúcar e do 

Álcool e seus sócios, como devedores solidários, sendo objeto da execução três 

notas promissórias, dadas em garantia ao cumprimento de contrato celebrado entre 

a duas empresas, sendo a questão central do referido parecer a exigibilidade dos 

títulos objeto da execução. 

Alegava a exeqüente a exigibilidade dos títulos, uma vez que o vencimento 

dos mesmos ocorreu antecipadamente, em decorrência de cláusula contratual, 
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enquanto a executada alegava, por meio de agravo de instrumento, interposto contra 

o despacho citatório, não serem os títulos aptos a dar ensejo à ação executiva 

válida. 

As questões então analisadas no mencionado parecer72 são: 
 
 

1ª) o despacho inicial, mandando citar a devedora para pagar ou oferecer 
bens à penhora, pode ou não ser atacado por agravo, sem a medida 
constritiva? 
 
2ª) a penhora é indispensável para ensejar a impugnação da devedora pelo 
agravo, ou, normalmente, por via de embargos?  
 

Desenvolve o parecerista seu raciocínio partindo da premissa da prevalência, 

cultural em nosso sistema jurídico, do credor sobre o devedor, pela qual, o devedor 

só poderia se opor à execução por meio dos embargos do devedor, e, mesmo 

assim, após a segurança do juízo. 

Segundo o autor, não há contraditório no processo de execução, vez que, a 

existência do título pressupõe que a discussão de mérito, com o contraditório, se 

esgotou na via ordinária, mas, mesmo que se admitisse a existência do contraditório 

no processo de execução, sua manifestação só se daria por meio de Embargos, e, 

após seguro o juízo. 

Prossegue o autor, invocando a imprevisibilidade legal para a exceção de pré-

executividade, ou mesmo para qualquer outra forma de impugnação do título 

executivo, independente do depósito ou penhora, como assevera73: "A solução, 

portanto, tem de ser encontrada no direito positivo, nas normas legais precisas, 

mormente quando revelam uma constante nos textos, que se perde no tempo. Não 

                                                        
71 LIMA, Alcides de Mendonça. Ação executiva: necessidade de penhora para discutir a 
exigibilidade dos títulos. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p.273-290. 
72 LIMA, Alcides de Mendonça. Ação executiva: necessidade de penhora para discutir a 
exigibilidade dos títulos. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p.277. 
73 LIMA, Alcides de Mendonça. Ação executiva: necessidade de penhora para discutir a 
exigibilidade dos títulos. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p.279. 
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cabe ao juiz, como aplicador da lei, ou ao advogado, como arauto das partes, 

invocarem o direito comparado, porque nesse é outra a diretriz, por ausência de 

preceitos iguais aos nossos.". 

E, continua o Ilustre parecerista, a desfilar seus argumentos contra a 

aplicabilidade da exceção de pré-executividade, afirmando que o devedor sempre 

arranjaria ardiloso argumento para eximir-se da penhora, ainda que apresentando 

embargos ou, quiçá, na técnica da devedora nestes autos, já interpor agravo contra 

o despacho vestibular (...)74. 

E, prosseguindo: "Será, sem dúvida, o caos do processo de execução, não 

mais protegendo o credor, como é de sua índole, para favorecer o devedor, em 

completa deturpação de sua acepção teleológica".Se assim não for, os embargos do 

devedor, praticamente, sempre poderão ser opostos sem a penhora, que é a medida 

de constrição de evidente utilidade e com alto senso ético, para evitar o uso 

desmedido pelos devedores relapsos, forjando e inventando casos (o que é fácil e, 

na realidade, sempre possível), sem qualquer aprêmio ou coação, que sempre 

decorrem daquele meio drástico75". 

Só admite, assim, o autor a impugnação da pretensão executiva através dos 

Embargos do Devedor, após seguro o juízo da execução, e, para reforçar sua 

posição, cita a manifestação abaixo, do próprio Pontes de Miranda, em que o 

idealizador da Exceção de pré-executividade se posiciona pela necessidade da 

instauração da fase cognitiva, quando a matéria em análise se referir a questões de 

alta indagação, com a necessidade de produção de provas mais minuciosas: 

 

                   
74 LIMA, Alcides de Mendonça. Ação executiva: necessidade de penhora para discutir a 
exigibilidade dos títulos. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p.279. 
75 LIMA, Alcides de Mendonça. Ação executiva: necessidade de penhora para discutir a 
exigibilidade dos títulos. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p.280. 
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Essa afirmativa de A. Skedd não se enquadraria no direito brasileiro nem 
em qualquer sistema jurídico de penhora que se faça antes do prazo e 
permaneça após os embargos: o art. 737, I, não exclui o procedimento 
executivo; esse chegou ao seu primeiro termo, de qualquer maneira. Nem 
seria de admitirem os embargos como declaração de vontade ou 
comunicação de vontade pelos quais o executado passa do processo 
executivo para o contraditório. O Processo de embargos do devedor não é 
mais, aí, do que o processo normal para o exercício da ação de cognição 
(de condenação, para ser mais restrito). Toda construção do art. 745 como 
de ‘contestação’, pela qual a ação ‘executiva’ se resolve em simples citação 
(resulvitur in vim simplicis citationis), poder-se-ia chegar à melhor 
organização do procedimento executivo devido às diferenças entre as ações 
de títulos extrajudiciais. Mas, de iure conditio, o código não se presta a 
outras concepções, inclusive a dos embargos do devedor como pedido de 
mandamento negativo. A atitude do executado é, então, a de réu de ação 
de execução e de autor da ação de embargos do devedor e só 
secundariamente ‘executado’76. 

 

Dessa forma, além de citar em seu favor, a manifestação acima, do mentor 

intelectual da exceção de pré-executividade, busca Alcides de Mendonça Lima 

amparo para sua tese na jurisprudência, conforme abaixo se observa: 

 
Não cabe ao juiz entrar no mérito do exame dos títulos apresentados para 
negar-lhe, já a priori, validade e entender, de antemão, não exigível o 
crédito77. 
 
Não cabe ao juiz, ao despachar a inicial, entrar, desde logo, no mérito dos 
títulos executivos, para negar-lhe validade, relegando-se para o momento 
oportuno, presente a possível defesa do executado78.  
 
 

Assim, verifica-se que, do posicionamento de Alcides Mendonça Lima, 

decorrem as seguintes premissas: 

1ª) no direito brasileiro, em virtude da prevalência do direito do credor, a única 

forma de defesa do executado são os embargos de devedor; 

2ª) não existe o contraditório no processo de execução, exceto através de 

embargos; e 

                   
76 PONTES DE MIRANDA, Francisco Manuel. Parecer nº 95. In: PONTES DE MIRANDA, Francisco 
Manuel. Dez anos de pareceres. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p.126. 
77 3ª Câmara Cível, ap. nº 20.197, ac. de 19.04.1979. In: SIQUEIRA FILHO, Luiz Peixoto de. 
Exceção de pré-executividade. 3.ed. Rio de Janeiuro: Lumen Juris, 2000, p. 39. 
78 1ª Câmara Cível, Ag. De Instrumento nº 28.633, de 12.08.1982, In: SIQUEIRA FILHO, Luiz Peixoto 
de. Exceção de pré-executividade. 3.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p.40. 
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3ª) não admite, no sistema jurídico brasileiro, qualquer previsão legal para a 

exceção de pré-executividade. 

O que alegava, no entanto a executada no agravo de instrumento interposto, 

era não serem os títulos objeto da execução, aptos a darem ensejo à ação 

executiva, o que se verdadeiro, e mesmo assim, prosseguindo a execução, para, 

somente após garantido o juízo, poder a mesma, através de embargos, apresentar 

sua defesa, iria frontalmente de encontro ao princípio constitucional do devido 

processo legal, bem como do direito à ampla defesa, por todos os meios inerentes à 

mesma, além do que, caso não tivesse a executada meios para garantir o juízo 

previamente, estaria inviabilizada sua defesa, levando-a a situação de crise 

insuperável, irreparável, ou de difícil reparação, enquanto a exeqüente a tudo 

assistiria comodamente, podendo até se utilizar de tal expediente para liquidar a 

executada, caso de má-fé, se propusesse a tal, riscos que, pela sua magnitude, são 

suficientes para colocarem por terra o quanto alegado pelo autor em seu parecer. 

Apesar do esforço de Alcides de Mendonça Lima, bem como de seus 

argumentos, observamos não existir no direito pátrio outra manifestação doutrinária 

significativa em oposição à aplicabilidade da exceção de pré-executividade no 

processo de execução, prevalecendo, dessa forma, em nossa doutrina, e mesmo na 

jurisprudência, cada vez maior aceitação a tal instituto, como veremos a seguir, 

através da manifestação de figuras de relevo em nosso mundo jurídico. 

Para Cândido Rangel Dinamarco, estando o processo de execução sujeito à 

jurisdicionalidade, vez que o juiz, ao dar o despacho inicial, se manifesta sobre a 

viabilidade da pretensão processual do autor, deve se sujeitar ao contraditório. 

Por outro lado, observa-se que a matéria suscitada em exceção de pré-

executividade deve ser conhecida de ofício pelo juiz, uma vez que a ausência dos 
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requisitos da execução gera nulidade de todo o processo, pelo que, não preclui a 

matéria a ser suscitada em exceção de pré-executividade, que poderá, portanto, ser 

oposta a qualquer tempo e, em qualquer grau de jurisdição. 

Assim se manifesta a respeito Cândido Rangel Dinamarco79: "A inépcia da 

petição inicial executiva ou a presença de qualquer óbice ao regular exercício da 

jurisdição  in  executivis  constituem matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, 

de  ofício ou  mediante simples  objeção do  executado, a  qualquer momento,  e em 

qualquer fase do procedimento. Da circunstância de ser a execução coordenada a 

um resultado prático e não a um julgamento, não se deve inferir que o juiz não 

profira, no  processo  executivo, verdadeiros julgamentos,  necessários a escoimá-lo 

de irregularidades formais e a evitar execuções não desejadas pela ordem pública. A 

recusa em julgar questões dessa ordem no processo executivo constituiria negativa 

do postulado da plena aplicação da garantia constitucional do contraditório a esse 

processo. É preciso debelar o mito dos embargos, que leva os juízes a uma atitude 

de espera, postergando o conhecimento de questões que poderiam e deveriam ter 

sido levantadas e conhecidas liminarmente, ou talvez condicionando o seu 

conhecimento á oposição destes. Dos fundamentos dos embargos, muito poucos 

são os que o juiz não pode conhecer de ofício, na própria execução". 

Para Humberto Theodoro Júnior80, como abaixo se verá, a falta dos 

pressupostos e das condições da ação, leva à nulidade absoluta do processo, pelo 

que a argüição das mesmas é apreciável a qualquer momento, independente de 

forma e procedimento específico: "A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o 

processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da execução, não 

                   
79 DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 3.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Malheiros, 
1993, p.447-448. 
80 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 7.ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1991, p.864, v.3. 
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exige forma ou procedimento especial. A todo momento o juiz poderá declarar a 

nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex officio. Não é preciso, portanto, que 

o devedor utilize dos embargos à execução. Poderá argüir a nulidade em simples 

petição, nos próprios autos da execução.". 

Para Mário Aguiar Moura81, considerando que as matérias a serem 

apreciadas pelo juiz ao despachar a petição inicial da execução são de ordem 

pública, bem como que a falta das mesmas resulta em nulidade de todo o processo, 

não há porque não se insurgir o réu contra despacho indevidamente proferido nos 

autos, através de simples petição, sendo, neste caso, inexigível a segurança do 

juízo, bem como que, dada à natureza de tais questões suscitadas na argüição da 

nulidade, em relação a elas não ocorrerá preclusão, podendo a argüição das 

mesmas se dar a qualquer tempo no processo, como a seguir se observa: "A 

execução, sendo de natureza jurisdicional, como ação que é, subordina-se à 

verificação da regularidade da relação jurídica processual e às condições da ação 

(art. 267, IV e VI, do CPC). O juiz, ao despachar a petição inicial, há de verificar 

essas questões processuais, exercitando o juízo de admissibilidade da execução. É 

razoável exigir-se que o juiz, ao apresentar-se a despachar a peça inaugural, tenha 

a preocupação de verificar a regularidade formal do petitório, ligada aos 

pressupostos processuais, bem como, ainda que perfunctoriamente, a ocorrência 

das condições da ação... Entretanto, não raras vezes, forma-se o processo eivado 

dessas irregularidades ou nulidades. Citado o devedor, completa-se a angularidade 

da relação jurídica processual defeituosa. Importa examinar se, deparando o 

executado com essas disfunções processuais, só poderá fazer suas impugnações 

através dos embargos, mediante a segurança do juízo, ou se é lícito que as 
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argüições se levantem nos próprios autos da execução, sem segurança do juízo. Há 

boas razões para que se dispensem os embargos, onerosos e com o sacrifício talvez 

inútil da constrição de bens, abrindo-se ao executado ensejo de petição simples nos 

autos do processo executivo. Muitos tratadistas isso mesmo defendem. 

Comungamos com essa orientação. As matérias de natureza processual, na menção 

exemplificativa que acima fizemos, que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz, 

embora caibam nos embargos de rito, podem ser argüidas em petição simples nos 

próprios autos da execução. Trata-se de questões de ordem pública, porque 

integrantes da disciplina e economia interna do processo. Não vemos por que se 

deva sacrificar uma solução expedita e econômica - argüição nos autos sem prévia 

segurança do juiz - por mero apego ao formalismo. Em casos tais, sempre é possível 

invocar a instrumentalidade do processo, em face da obtenção dos fins. Ora, assim 

como é dado ao juiz indeferir a petição que visa a instaurar a execução, por decisão 

nos autos, quando depare, v.g., a ilegitimidade ad causam, nada impede que, se não 

o fizer, venha o executado a apontar a ausência da condição". 

 

 

Para Nelson Nery Júnior82, o contraditório se manifesta no processo de 

execução, através da oportunidade que tem o réu, mesmo antes dos embargos, de 

se opor à falta dos requisitos necessários à sua regular constituição e 

desenvolvimento, sendo tais questões de ordem pública, o que possibilita a 

apreciação das mesmas de ofício pelo juízo, não ocorrendo, por tais razões, a 

preclusão da matéria, como assevera: "Mesmo antes de opor embargos do devedor, 

                                                        
81 MOURA, Mário Aguiar. Embargos do devedor: teoria e prática. 4.ed. Rio de Janeiro: Aide, 1985, 
p.68-71. 
82 NERY JÚNIOR, Nélson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1992, p.129-130. 
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o que somente pode ocorrer depois de seguro o juízo pela penhora, o devedor pode 

utilizar-se de outros instrumentos destinados à impugnação de processo de 

execução, notadamente no que respeita às questões de ordem pública por meio da 

impropriamente denominada exceção de pré-executividade... A possibilidade de o 

devedor, sem oferecer bens à penhora, ou embargar, poder apontar a irregularidade 

formal do título que aparelha a execução, a falta  de citação, a incompetência 

absoluta do juízo, o impedimento do juiz e outras questões de ordem pública é 

manifestação do princípio do contraditório no processo de execução". 

Já Ovídio Batista da Silva83, assim se manifesta, a respeito da exceção de 

pré-executividade: "Insinua-se nas concepções modernas da ação executiva, cada 

vez com maior intensidade, a consideração de que o respectivo processo, longe de 

estar privado de cognição, contém elemento às vezes relevante de conhecimento, 

não apenas tendente a corrigir eventuais imperfeições da relação processual, mas, 

em determinados casos, objetivando até mesmo totale e definitiva eliminazione del 

processo executivo, de modo que a proposição dos embargos do devedor nem 

sempre será necessária para que o executado impeça o desenvolvimento da 

demanda executiva, ainda que essa reação oposta pelo executado seja uma 

autêntica defesa de mérito, como quando ele - no interregno entre a citação e a 

penhora - demonstra cabalmente que o documento exibido pelo credor não é título 

executivo ou lhe falta, evidentemente, legitimidade ad causam. Do mesmo modo, 

tratando-se de relação jurídica bilateral, em que o contratante não poderá exigir do 

outro o cumprimento da obrigação sem antes haver cumprido a que lhe compete, a 

prova de que o não-cumprimento da prestação deve-se a essa circunstância não 

exige que o devedor-executado ofereça bens à penhora - ou sofra qualquer outra 
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espécie de constrição executiva - e promova ação de embargos do devedor. Poderá 

ele, perfeitamente paralisar a execução demonstrando a ausência do requisito do 

inadimplemento, neste caso, nos autos do próprio processo executivo. Tem-se 

verificado, na verdade, que os limites de cognição do juiz da execução, que deveria 

limitar-se às defesas processuais, ou, como lhes chama o direito italiano, defesas 

contra os atos executivos e não defesas de mérito contra a execução, têm-se 

alargado para permitir que os autos do processo executivo suscitem determinadas 

exceções que digam respeito ao meritum causae. O próprio Liebman, ao mostrar 

que o órgão executivo realiza em certa medida algum julgamento, afirma que lhe 

cabe determinar a existência do título executivo, para impedir o prosseguimento da 

execução, se constatar que o título executivo inexiste. A existência de cognição 

interna à demanda executiva apenas confirma sua jurisdicionalidade, pois não 

poderá haver jurisdição onde o julgamento seja inexistente. Supor que o resultado 

da ação executiva seja invariavelmente o de sua procedência, com o desfecho 

único, significaria render-se à teoria concreta da ação, confundindo ação processual 

com ação procedente, que corresponde à ação de direito material. Galeno  Lacerda, 

apoiando-se em Pontes de Miranda, afirma que o executado poderá, antes da 

penhora, oferecer o que Pontes de Miranda denomina exceção de pré-

executividade, o que para este jurista haveria de ser feito nas vinte e quatro horas 

que medeiam a citação e a penhora". 

Vicente Greco Filho 84, se manifesta a respeito, da seguinte maneira: "Como 

os defeitos do art. 618 estão expressamente cominados como nulidades, o juiz pode 

reconhecê-los de ofício, independentemente de embargos do devedor. A matéria é 

                                                        
83 SILVA, Ovídio Baptista da. Curso de processo civil. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 
1990, p.23-24, v.2. 
84 GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 1992, 
p.52, v.3. 
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de ordem pública, podendo ser argüida a qualquer tempo e por qualquer meio. Os 

embargos são a sede própria para alegação de nulidade (art. 741), mas nas 

matérias do art. 618 qualquer oportunidade é válida". 

Já Galeno Lacerda85 pensa da seguinte maneira: "Na defesa do executado, 

há exceções prévias, lato sensu, que afastam a legitimidade da própria penhora, já 

que esta, como é notório, pressupõe a executoriedade do título. Se o título não for 

exeqüível, não tem sentido a penhora, desaparece seu fundamento lógico e jurídico. 

O mesmo há de dizer-se, com mais razão, se o título for falso. Seria iniqüidade 

absurda, que o direito e o bom senso não podem acolher, se, em tal hipótese, se 

impusesse à defesa o grave ônus da penhora... Se o atual C.P.C. exige, no art. 737, 

I, a segurança prévia do juízo pela penhora, para admissibilidade dos embargos do 

executado, claro está que a regra pressupõe execução normal com obediência dos 

pressupostos da ação executória... Se esses pressupostos ou condições inexistem, 

ou ocorre grave suspeita em tal sentido, constituiria violência inominável impor-se ao 

injustamente executado o dano, às vezes irreparável, da penhora prévia, ou, o que é 

pior, denegar-lhe qualquer possibilidade de defesa se, acaso, não possuir ele bens 

penhoráveis suficientes... Se o direito resultante do título extrajudicial é atacado nos 

pressupostos da própria executividade, com argumentos sérios e idôneos, despe-se 

de qualquer sentido lógico ou jurídico, para o conhecimento e decisão dessa 

matéria, a exigência de prévia segurança de um juízo que não houve". 

Segundo o entendimento de Olavo de Oliveira Neto 86: "A efetividade do 

processo, especialmente do processo de execução, também deve levar em conta a 

situação do executado que sofre a propositura de ação infundada, permitindo-lhe a 

                   
85 LACERDA, Galeno de. Execução de título extrajudicial e segurança do juízo. Revista da Ajuris, 
Porto Alegre, v.23, p.7-15. 
86 OLIVEIRA NETO, Olavo de. A defesa do executado e dos terceiros na execução forçada.  São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p.104. 
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utilização de instrumentos, ainda não positivados, que possam resguardar, de modo 

rápido e eficiente, sua esfera de direitos, indevidamente atingida. Não basta a 

existência dos embargos do devedor como via única para atacar o título ou a 

execução, já que em inúmeras hipóteses estes não permitem o rápido acesso à 

tutela que declare inexigível a obrigação.". 

Já Elano Rodrigues de Oliveira87, se manifesta da seguinte forma sobre o 

instituto: "Admitir-se-á a oposição de exceções de pré-executividade, apesar  de  

não  previstas expressamente em nossa legislação processual civil, sempre que se 

tratar de matéria de ordem pública, a qual enseja nulidade do processo de execução 

por falta de pressupostos de existência e validade da ação, devendo por isso, a bem 

da justiça, ser preliminarmente conhecida e declarada ex officio pelo órgão 

jurisdicional.". 

Na essência, no mesmo sentido é a manifestação de Ézio Luiz Pereira88: "Em 

tema de execução, elementar que tenhamos a presença de título executivo 

(requisito formal) e o inadimplemento da obrigação (requisito prático). O juízo de 

admissibilidade, nesse caso, tem o seu momento no limiar, antes da penhora. A não 

percepção da ausência desses requisitos essenciais, deve a parte devedora argüir, 

independentemente de embargos, pois revela -se iníqua uma constrição judicial, em 

bem de quem nada deve. A entender-se o contrário, estar-se-ia magoando preceitos 

constitucionais d'antes consagrados, como verdadeiras garantias". 

Fica, assim, claramente demonstrado, através das fartas manifestações 

dogmáticas trazidas ao presente texto, que a posição dominante na doutrina, é no 

sentido de admitir a Exceção de Pré-executividade, como meio de defesa do 

                   
87 OLIVEIRA, Elano Rodrigues de. Da exceção de pré-executividade. Revista de Doutrina do 
Instituto de Direito, v.8, 1999, p.66-72. 
88 PEREIRA, Ézio Luiz. Processo de execução. Revista de Direito da Faculdade de Direito de 
Cachoeiro de Itapemirim,  Cachoeiro de Itapemirim, n.1, p.13-26. 
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executado, principalmente no que diz respeito às questões de ordem pública, 

questões que podem ser argüidas a qualquer tempo ou em qualquer grau de 

jurisdição, e, conhecidas pelo juiz de ofício, razão pela qual, não há porque não 

sejam conhecidas pelo juiz, quando através de provocação pela parte prejudicada, 

instituto muito mais rápido e informal que os embargos, razão porque, 

extremamente relevante. 

Por outro lado também entende majoritariamente a doutrina, conforme 

demonstrado, que a inadmissibilidade de tal instituto, colocando em xeque 

arbitrariamente o patrimônio do devedor, seria uma ofensa à razoabilidade, bem 

como aos princípios constitucionais do devido  processo legal, da ampla defesa e do 

contraditório, razão pela qual, nos filiamos à mesma corrente de pensamento, na 

defesa da aplicabilidade e da relevância da Exceção de pré-executividade, apesar 

das divergências no tocante à denominação do referido instituto, que, como já visto, 

pela relevância do instituto, se torna de menor importância. 

 

3.3. Manifestações Jurisprudenciais 

 

Como já mencionado, sendo a Exceção de pré-executividade construção 

essencialmente doutrinária e jurisprudencial, sem que esteja prevista pelo 

ordenamento jurídico pátrio, se mostra de grande importância dar ênfase especial às 

manifestações doutrinárias - o que já foi feito -, bem como às manifestações 

jurisprudenciais, o que se passa a fazer, com o intuito de demonstrar que, 

efetivamente, têm os tribunais brasileiros entendido pela aplicabilidade, bem como 

pela relevância do instituto processual em foco, ou seja a Exceção de pré-

executividade. 
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No mesmo sentido da doutrina, tem se posicionado a jurisprudência dos 

tribunais pátrios, especialmente do STJ, como se poderá observar a partir das 

ementas abaixo reproduzidas. 

Primeiramente, veremos algumas ementas que, expressamente entendem 

pela admissibilidade da Exceção de Pré-executividade, quando da falta dos 

requisitos da execução, como as que seguem: 

 

116006696 – PROCESSO CIVIL – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – 
Se o thema decidendum diz respeito à ilegitimidade passiva de um dos 
executados, (que se inclui entre as condições da ação), e pode ser decidido 
à vista do título, a exceção de pré-executividade deve ser processada. 
Recurso especial conhecido e provido89.  
 
116007295 – PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – MATÉRIA DE 
DEFESA – PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – 1. 
Doutrinariamente, entende-se que só por embargos é possível defender-se 
o executado, admitindo-se, entretanto, a exceção de pré-executividade. 2. 
Consiste a pré-executividade na possibilidade de, sem embargos ou 
penhora, argüir-se na execução, por mera petição, as matérias de ordem 
pública ou as nulidades absolutas. 3. A tolerância doutrinária, em se 
tratando de execução fiscal, esbarra na necessidade de se fazer prova de 
direito líquido e certo. 4. Recurso improvido90.  
 
 
16153511 – PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – MATÉRIA DE 
DEFESA – PRÉ-EXECUTIVIDADE – RESPONSABILIDADE DO SÓCIO – 1. 
Em tese, a exceção de pré-executividade, consubstanciada na oposição de 
defesa na execução, sem o ajuizamento da ação incidental de embargos, é 
admitida por construção da doutrina e da jurisprudência. 2. O STJ aceita a 
exceção de pré-executividade nas execuções regidas pelo CPC, quando a 
matéria argüida independe de prova e alveja de plano a liqüidez e certeza 
do título em cobrança. 3. Aceitação ainda mais restrita em relação à 
execução fiscal, em razão da previsão contida no § 3º do art. 16 da LEF (Lei 
6.830/80). 4. Responsabilidade do sócio de sociedade que se extinguiu de 
fato é tema controvertido e que enseja indagações fáticas e exame de 
prova. 5. Recurso especial improvido91.  
 
16155527 – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – 
POSSIBILIDADE DE ARGÜIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ -
EXECUTIVIDADE – 1. A exceção de pré-executividade, construção 
doutrinária tendente à instrumentalização do processo, não se presta para 
argüir ilegalidade da própria relação jurídica material que deu origem ao 
crédito executado. Seu âmbito é restrito à questões concernentes aos 
pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos do título, 
referentes à certeza, liquidez e exigibilidade. 2. Recurso não provido92.  
 

                   
89 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Relator: Ministro Ari Pargendler, Brasília, maio 2002. 
90 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Relatora: Ministra Eliana Calmon, Brasília, maio 2002. 
91 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Relatora: Ministra Eliana Calmon, Brasília, abr. 2002. 
92 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Relator: Ministro Milton Luiz Pereira, Brasília, mar. 2002. 
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16151659 – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE 
PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – 
POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – 1. Recurso Especial interposto contra 
v. Acórdão que manteve decisão singular nos autos de execução fiscal que 
acolheu exceção de pré-executividade, excluindo do pólo passivo o 
recorrido, ao argumento de que o inventariante somente é responsável 
pelos tributos devidos pelo espólio, e não quanto aos devidos pelo de cujos. 
2. A doutrina e a jurisprudência, como todos conhecem, aceitam que "os 
embargos de devedor pressupõem penhora regular, que só se dispensa em 
sede de exceção de pré-executividade, limitada à questões relativas aos 
pressupostos processuais e às condições da ação", incluindo-se a alegação 
de que a dívida foi paga (REsp nº 325893/SP). 3. A jurisprudência do STJ 
tem acatado a exceção de pré-executividade, impondo, contudo, alguns 
limites. Coerência da corrente que defende não ser absoluta a proibição da 
exceção de pré-executividade no âmbito da execução fiscal. 4. No caso em 
exame, o acórdão bem aceitou a exceção de pré-executividade, haja vista 
ter ficado demonstrado ser o executado parte ilegítima na relação jurídica 
buscada pelo INSS. 5. Recurso não provido93.  
 
16148984 JCPC.585 JCPC.585.I – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – 
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ADMISSIBILIDADE – CONTRATO 
DE ABERTURA DE CRÉDITO – TÍTULO EXECUTIVO – INEXISTÊNCIA – 
ART. 585, II, CPC – I. É possível ao devedor acionado no processo de 
execução argüir a nulidade da execução, por meio de exceção de pré-
executividade e não de embargos, desde que verse sobre matéria que 
possa ser conhecida de ofício pelo Juízo. II. Precedentes da 4ª Turma. III. O 
contrato de abertura de crédito em conta corrente, ainda que acompanhado 
de extratos de movimentação financeira, não constitui título hábil à 
promoção de ação executiva. IV. Recurso conhecido e provido94.  
 
16051884 – PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ -
EXECUTIVIDADE – ADMISSIBILIDADE – HIPÓTESES EXCEPCIONAIS – 
PRECEDENTES – DOUTRINA – REQUISITOS – INAPLICABILIDADE AO 
CASO – AGRAVO DESPROVIDO – I – A exceção de pré-executividade, 
admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial, 
somente se dá, em princípio, nos casos em que o juízo, de ofício, pode 
conhecer da matéria, a exemplo do que se verifica a propósito da higidez do 
título executivo. II – Suscitadas questões, no entanto, que dependeriam do 
exame de provas, e não dizem respeito a aspectos formais do título 
executivo, e nem poderiam ser conhecidas de ofício, não se mostra 
adequada a exceção de pré-executividade. (STJ – AGA 197577 – 
(199800538275) – GO – 4ª T. – Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira – 
DJU 05.06.2000 – p. 00167)95 
 
16146977 – PROCESSO CIVIL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – 
A exceção de pré-executividade sempre é oportuna em relação aos  
aspectos formais do título, e, no caso, ordenou-se-lhe o exame com base na 
divergência jurisprudencial. Agravo regimental não provido.(STJ – AGA – 
320348 – SP – 3ª T. – Rel. Min. Ari Pargendler – DJU 10.09.2001 – p. 
00386)96. 
 

 

                   
93 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Relator: Ministro José Delgado, Brasília, mar. 2002. 
94 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Relator: Ministro Aldir Passarinho Júnior, Brasília, fev. 2002. 
95 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Relator: Ministro Barros Monteiro, Brasília, nov. 2000. 
96 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Relator: Ministro Ari Pargendler, Brasília, set. 2001. 
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Com relação à possibilidade de oposição da Exceção de Pré-executividade, 

sem maiores formalidades, ou seja, através de simples petição nos autos do próprio 

processo de execução, neste sentido tem sido a manifestação da jurisprudência dos 

tribunais, conforme a seguir se observa: 

 
16060779 – EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL – BENEFICIÁRIO DA 
JUSTIÇA GRATUITA VENCIDO NA AÇÃO INVESTIGATÓRIA DE 
PATERNIDADE – ARGÜIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO 
EXECUTIVO – ADEQUAÇÃO DA OBJEÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA 
EXECUÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DO OFERECIMENTO DOS 
EMBARGOS DO DEVEDOR – A inexigibilidade do título executivo pode ser 
argüida por simples petição nos autos da execução (a chamada exceção de 
pré-executividade, independentemente de oferecimento dos embargos do 
devedor). Precedentes do STJ. Recurso especial conhecido e provido.  
Execução. A nulidade do título em que se embasa a execução pode ser 
argüida por simples petição, uma vez que suscetível de exame ex officio, 
pelo juiz. O inadimplemento do contrato, a que se vincula o título, 
entretanto, constitui matéria que, para ser conhecida, requer seja alegada 
pela via dos embargos97. 

 

Já com relação ao prazo para oposição da Exceção de Pré-executividade, 

conforme se verifica através da ementa abaixo, têm os Tribunais entendido que o 

prazo para oposição da mesma, independe daquele estabelecido para oposição dos 

embargos: 

16020584 – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – A 
defesa que nega a executividade do título apresentado pode ser formulada 
nos próprios autos do processo da execução e independe do prazo fixado 
para os embargos de devedor. Precedentes. Recurso conhecido em parte e 
parcialmente provido. (STJ – REsp 220100 – RJ – 4ª T. – Rel. Min. Ruy 
Rosado de Aguiar – DJU 25.10.1999 – p. 93)98. 

 

Quanto à admissibilidade ou não da produção probatória, quando da oposição 

da Exceção de Pré-Executividade, assim tem sido a manifestação da jurisprudência, 

entendendo, em sua grande maioria, pela admissibilidade do instituto, quando 

desnecessária a produção de prova, como a seguir se constata: 

 
16149164 – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO – 
APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS DE DEVEDOR AGASALHANDO 
IMPUGNAÇÃO SOBRE A NULIDADE DO TÍTULO – PRECEDENTES DA 

                   
97 Revista dos Tribunais 67/187. 
98 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Relator: Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Brasília, out. 1999. 
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CORTE – 1. Já decidiu a Corte que a exceção de pré-executividade é 
cabível quando as questões suscitadas não dependem de prova. No caso, 
os embargos de devedor que foram apresentados já contêm a impugnação 
sobre a inépcia da inicial e a impropriedade da via executiva diante da não 
existência dos comprovantes de depósito, construindo mais um obstáculo 
para o sucesso da exceção. 2. Havendo contraditório na exceção de pré-
executividade, não há razão alguma para afastar o cabimento da verba 
honorária, configurada a sucumbência diante do julgamento de 
improcedência. 3. Recurso especial não conhecido. STJ – RESP 296932 – 
MG – 3ª T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito – DJU 04.02.2002)99. 

 

No tocante ao cabimento de honorários advocatícios em Exceção de Pré-

Executividade, o posicionamento dos Tribunais tem sido no sentido de admiti-los, 

conforme a seguir se verifica: 

 

16005611 – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ -
EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO – 
POSSIBILIDADE – 1 – Decretada a extinção da execução, em virtude de 
acolhimento de exceção de pré-executividade, são devidos honorários 
advocatícios. 2 – Recurso conhecido e provido para que o Tribunal de 
origem fixe o quantum que entender condizente com a causa. 100 
 
16149164 – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO – 
APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS DE DEVEDOR AGASALHANDO 
IMPUGNAÇÃO SOBRE A NULIDADE DO TÍTULO – PRECEDENTES DA 
CORTE – 1. Já decidiu a Corte que a exceção de pré-executividade é 
cabível quando as questões suscitadas não dependem de prova. No caso, 
os embargos de devedor que foram apresentados já contêm a impugnação 
sobre a inépcia da inicial e a impropriedade da via executiva diante da não 
existência dos comprovantes de depósito, construindo mais um obstáculo 
para o sucesso da exceção. 2. Havendo contraditório na exceção de pré-
executividade, não há razão alguma para afastar o cabimento da verba 
honorária, configurada a sucumbência diante do julgamento de 
improcedência. 3. Recurso especial não conhecido. 101 
 
16065339 – HONORÁRIOS DE ADVOGADO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO 
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VALOR IRRISÓRIO – É desproporcional o 
valor de R$ 3.000,00 para honorários de advogado que suscitou com êxito a 
exceção de pré-executividade em processo de execução superior a R$ 
2.000.000,00. A só responsabilidade pelo patrocínio de demanda desse 
valor e a efetiva atuação em juízo justifica a elevação da verba para R$ 
30.000,00. Recurso conhecido e provido.102 
 
 
 

                   
99 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Relator: Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Brasília, 
fev. 2002 
100 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Relator: Ministro Fernando Gonçalves, Brasília., jun. 2002. 
101 BRASIL.. Superior Tribunal de Justiça. Relator: Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Brasília, 
fev. 2002. 
102 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Relator: Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Brasília, mar.  
2001. 
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CAPÍTULO IV — UM CASO CONCRETO 

 

 

Interessante no presente estudo, e, após, a análise dos fundamentos teóricos, 

bem como da posição da doutrina e da jurisprudência no tocante à aplicabilidade da 

exceção de pré-executividade, enfocar um caso concreto em que foi a mesma 

argüida. 

Trata o exemplo de uma exceção de pré-executividade argüida em 

reclamação trabalhista, que fora ajuizada por Dejanira Hora Passos, contra J. E. 

Games, que, na realidade, era o "nome fantasia" da firma individual Jorge Hora 

Passos, perante a 25ª Vara do Trabalho de Salvador, Bahia, Tribunal Regional do 

Trabalho da 5ª Região, sob nº 01.25.97.2698-01. 

Constituiu Jorge Hora Passos, no final do mês de outubro de 1996, uma firma 

individual do mesmo nome, com o objetivo de locar fitas de vídeo e games, firma que 

teve suas atividades encerradas em setembro de 1997, sendo providenciada a baixa 

da mesma junto ao Fisco em dezembro de 1998. 

Há de se ressaltar, a hipossuficiência da mencionada firma, que era uma 

microempresa, localizada em espaço físico diminuto, não se utilizando de 

empregados para seu funcionamento, e, contando para tal, apenas com o labor de 

seu titular, que dali tentava tirar o mínimo necessário para sua sobrevivência em 

condições bastante humildes. 

De grande importância também é se ressaltar que a reclamante, era irmã 

germânica do reclamado, conforme se fez prova através das certidões de 

nascimento de ambos, anexas por cópias ao processo, onde se observava que 

ambos eram filhos de José Antonio Gonçalves dos Passos e Ivone Hora Passos, 

jamais tendo a reclamante sido empregada do reclamante, mas, em algumas vezes, 



 

 

85 

o tendo visitado na exclusiva condição de irmã, no endereço onde funcionou a firma 

do mesmo. 

Por outro lado, salientamos, ainda, que a firma constituída pelo reclamado, e 

já referido anteriormente, era firma individual sob a denominação "Jorge Hora 

Passos", sendo "J. E. Games" apenas nome fantasia do estabelecimento do mesmo, 

que, não possuindo personalidade jurídica, jamais poderia ter figurado no pólo 

passivo daquele feito. 

Deve ainda ser salientado, que a referida reclamatória foi proposta após o 

encerramento das atividades da firma "Jorge Hora Passos", como também após a 

entrega do prédio onde funcionava a mesma, que era alugado, fatos de que tinha a 

reclamante pleno conhecimento, na qualidade de irmã germânica do acionado, que 

por vezes o visitava no endereço da extinta reclamada, que mesmo assim, e, de má-

fé fez constar na peça inicial como endereço da pseudo reclamada, o endereço onde 

não mais funcionava, onde não mais seria encontrada aquela empresa, como 

efetivamente não foi, conforme atesta a certidão de fls. 27, onde se lê: "Certifico que 

foi devolvida notificação enviada ao Reclamado com a seguinte informação: 

Fechado em 28.11.97". 

           Em conseqüência do ardil da reclamante, que sendo irmã germânica do 

excipiente, que sabendo onde o mesmo residia, até porque residia o mesmo em 

companhia da mãe de ambos, e que mesmo assim forneceu o endereço para que 

fosse a reclamada notificada onde não mais funcionava, apesar de se dizer 

empregada da mesma, não foi a reclamada, que aliás nunca existiu com a 

denominação de "J. E. GAMES", o que também, deveria a reclamante na condição 

de irmã do acionado saber, localizada no endereço informado de má-fé, conforme 

atestou a mencionada certidão de fls. 27, pelo que, determinou o magistrado que 
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presidiu o processo, a citação por edital da reclamada, conforme consta da ata de 

audiência de fls. 28, que era o que, na realidade pretendia a reclamante para impor 

uma injusta e ilegal revelia à reclamada, o que aconteceu, conforme edital de fls. 29, 

e,  ata de audiência de fls. 30, sendo aplicada à mesma a confissão quanto à 

matéria de fato. 

           Só então, tomou o acionado conhecimento de tal processo, quatro anos após 

o trânsito em julgado da sentença condenatória, e, quando, na execução, se 

buscavam bens seus para penhora, oportunidade em que, forneceu a reclamante o 

endereço correto do reclamado para que tivesse seus bens penhorados. 

           Foi exatamente nesse momento processual, que nossa banca de advocacia 

foi procurada pelo executado, ou seja, quatro anos após o trânsito em julgado da 

sentença condenatória, quando não mais cabia o caminho da ação rescisória, e, 

com mandado de citação e penhora em poder do oficial de justiça. 

           Decidiu-se, então, como único remédio possível, argüir exceção de pré-

executividade, sob a alegação de que sendo o excipiente irmão germânico da 

excepta, e residindo o mesmo em companhia da mãe de ambos, cuja casa era 

freqüentada pela reclamante, jamais se poderia afirmar possuir o réu paradeiro 

desconhecido ou incerto, nem ignorado, incerto ou inacessível era o lugar onde se 

encontrava, pelo que, não se fizeram presentes os requisitos essenciais previstos no 

art..232, I, do CPC, para que se procedesse à citação por edital, tendo sido tal 

citação por edital, bem como o ajuizamento da reclamatória contra o nome fantasia 

da firma do excipiente, nada mais que uma sórdida armadilha para que ficasse o 

mesmo indefeso, sendo colhido por uma revelia e por uma confissão que, de fato e 

de direito jamais existiram, mas deixaram-no indefeso, negaram-lhe ardilosamente o 

direito constitucionalmente consagrado no art.5º, LV, CF, ao contraditório e à ampla 
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defesa, pelo que, foi requerida a extinção da execução, tendo em vista a  nulidade 

da notificação inicial, que tornava nula a sentença de conhecimento, e, 

conseqüentemente, a execução. 

           Foi ainda demonstrado ao juiz da causa que, além de se tratar a matéria 

questionada pelo excipiente naquela exceção de pré-executividade de matéria de 

ordem pública, sobre a qual poderia aquele juízo se pronunciar de ofício, não 

possuía o excipiente qualquer bem, qualquer patrimônio, pelo que não teria como 

garantir a execução em foco, para se opor à mesma através de embargos à 

execução, conforme preceituam os artigos 736 e seguintes do CPC, pelo que, se 

servia para tal, daquela exceção de pré-executividade. 

 Após citar o excipiente farta jurisprudência que justificava a utilização, no caso 

concreto, da exceção de pré-executividade, requereu ao juiz da causa que fosse 

recebida a mencionada exceção, e, de imediato suspensa a execução, em curso 

contra o excipiente, nos termos do art. 306, do CPC; que fosse declarada a nulidade 

da notificação inicial realizada no processo de conhecimento por edital, e, em 

conseqüência, fosse também reconhecida a nulidade de todo o processo de 

cognição, desde a realização da mencionada notificação, bem como do processo de 

execução que a ele se seguiu; que fosse a reclamada condenada a pagar ao 

excipiente a multa prevista no art. 233, do CPC; que, reconhecida a nulidade 

requerida, fosse o excipiente notificado para apresentar defesa no processo de 

conhecimento. 

Em decorrência do quanto requerido, e, após ouvida a parte contrária, 

prolatou a juíza do Trabalho, Leila Vita do Eirado Silva, em 05 de outubro de 2001, a 

seguinte sentença, acolhendo a tese defendida pelo executado: 

PROCESSO Nº 01.25.97.2698-01 
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Vistos, etc 

 
1) JORGE HORA PASSOS, nos autos que contende com DJANIRA HORA 
PASSOS, ajuizou exceção de pré-executividade pelos fundamentos 
expostos às fls. 82/87. A excepta manifestou-se às fls.97/98. Tudo 
examinado e em ordem para julgamento. 

2) A ação foi proposta contra J. E. Game, cujo titular é JORGE HORA 
PASSOS. A notificação da Reclamada para comparecimento em audiência 
foi devolvida com a informação "mudou-se", daí a Reclamante, ora Excepta, 
haver requerido, em ata de fls. 28, a notificação da Reclamada por edital, o 
que foi feito, sendo a reclamatória afinal, julgada a revelia. Logo no inicio da 
execução, a Excepta apontou o endereço do titular da reclamada ( fls. 34 e 
69), que é o mesmo da sua genitora, conforme atesta a certidão de fls. 74. 
As certidões de nascimento, juntadas as fls. 89/90, comprovam que o titular 
da Reclamada é irmão da Excepta. Assim, não se pode conceber que a 
Excepta desconhecia o endereço do titular da Reclamada, por ocasião da 
audiência inaugural. Vale ressaltar que o art. 231 do CPC, estabelece em 
seus incisos I a II, que a citação por Edital tem cabimento quando 
desconhecido ou incerto o réu, ignorado, incerto ou inacessível o lugar em 
que se encontrar e nos casos expressos em lei. De acordo com os dados 
constantes dos autos, verifica-se que a Reclamante, ora excepta, conhecia 
o paradeiro do titular da reclamada, daí porque não poderia utilizar-se da 
citação por edital, sem ter esgotado todas as probabilidades de onde 
poderia ser localizado seu irmão, titular da Reclamada 

3) Isto posto, anulo as atos praticados desde a ata às fls. 28 que determinou 
a notificação da reclamada por edital. INTIMEM-SE AS PARTES 
Em, 05 de outubro de 2001 
LEILA VITA DO EIRADO SILVA - Juíza do Trabalho 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Do quanto exposto no presente trabalho, podemos chegar às seguintes 

conclusões: 

1. a exceção de pré-executividade surge da inobservância pelo juiz dos 

requisitos inerentes ao processo de execução, o que deveria ser feito pelo mesmo, 

quando do exame necessário ao despacho inicial, o despacho citatório; 

2. a exceção de pré-executividade, mais que um instrumento de defesa, é 

um instrumento de provocação do juiz, para que o mesmo observe os requisitos 

inerentes ao processo de execução, o que deveria fazer de ofício, como dito no item 

anterior, quando do exame preliminar da petição inicial, que deve preceder o 

despacho inicial; 

3. a exceção de pré-executividade pode ser argüida em qualquer tempo e 

grau de jurisdição, e, tendo havido a citação, dentro do prazo de 24(vinte e quatro) 

horas, fixado pela lei para que o devedor pague ou garanta o juízo da execução, por 

tratar essencialmente de nulidades processuais, portanto, matéria de ordem pública, 

e, vez que, não podem ser praticados atos expropriativos, sem o devido processo 

legal; 

4. a exceção de pré-executividade pode ser argüida pelo devedor ou por 

terceiro, e até por alguém que para tal seja ilegítimo, tendo também forma livre, 

desde que, e, por cautela, seja documentada, através de simples petição nos autos, 

vez que, o objetivo de tal instituto é alertar o juiz para a ausência dos requisitos da 

execução; 

5. as matérias argüíveis através de exceção de pré-executividade, são, a 

princípio e basicamente, aquelas de ordem pública, que portanto, deviriam ser 

conhecidas pelo juiz de ofício, entendendo-se, contudo, que mesmo aquelas que 
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não sejam de ordem pública, possam ser argüidas, desde que, dispensem dilação 

probatória, atendo-se a prova preconstituída; 

6. quando for necessária a produção probatória, para decisão sobre a 

exceção de pré-executividade, deverá ser utilizada a prova preconstituída; 

7. em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz dar vista à parte 

contrária do quanto requerido, para que se manifeste a mesma sobre as alegações 

formuladas pela parte que argüiu a exceção, bem como sobre as provas pela 

mesma trazidas aos autos; 

8. não é possível a utilização simultânea da exceção de pré-executividade e 

dos embargos do devedor, vez que, têm objetivos distintos; 

9. a argüição da ausência dos requisitos da execução, através de exceção 

de pré-executividade, suspende a execução, ensejando o contraditório, devendo o 

juiz sobre a mesma se manifestar de imediato, acolhendo-a ou rejeitando-a, vez que, 

se assim não fosse, colocaria em xeque a possibilidade de início ou prosseguimento 

da expropriação, o que, a depender do caso, poderia ensejar sérios e irreparáveis 

prejuízos ao executado, que se veria exposto a se ver privado de seus bens, sem o 

devido processo legal, e, sem a oportunidade do contraditório; 

10. acolhida a exceção de pré-executividade, deverá a execução ser extinta, 

sem julgamento do mérito, através de sentença, sendo o autor da execução 

condenado nas custas processuais e honorários advocatícios, se der motivo para tal; 

11. rejeitada a exceção de pré-executividade, através de decisão 

interlocutória, deverá prosseguir a execução, que culminará em decisão, que 

apontará o responsável pelas custas remanescentes, se houverem; 
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12. sendo acolhida a exceção, com a prolação de sentença terminativa, da 

execução, contra a mesma caberá apelação, enquanto se rejeitada a exceção, de tal 

decisão caberá agravo de instrumento;  
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