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Apresentação
A presente obra, atualizada de acordo com o novo Código de Processo Civil, revisada e sensivelmente aumentada, é fruto de exaustiva e demorada pesquisa na elaboração de peças abordando o importante e delicado tema EMBARGOS À EXECUÇÃO,
tendo por finalidade o oferecimento a soluções fáceis, rápidas e seguras quanto aos
problemas do dia a dia dos profissionais que atuam nesse complexo ramo específico do
Direito, situação esta enfrentada pelo autor deste trabalho ao longo de mais de trinta e
cinco anos na sua atividade exclusivamente postulatória.
Nesta edição, o autor acrescenta novos estudos doutrinários e jurisprudenciais
acerca do tema, bem como colaciona novas e importantes petições, cujo objetivo é deixar a obra atualizada, tanto na visão doutrinária, jurisprudencial e da prática, facilitando
e agilizando a pesquisa, objetivo de todas as obras do autor.
Faz parte da proposta do autor manter sempre atualizado o capital da investigação científica, que é a doutrina, e do direito em movimento, que é a jurisprudência,
além das novas e exaustivas reflexões acerca do tema abordado no compêndio, cujo fim
é mostrar todas as particularidades e as controvérsias dos assuntos objeto do livro, para
que o operador forense, sempre atualizado, possa, ao se debruçar e refletir sobre as
opiniões do autor, faça as suas próprias reflexões e, com isso, bem aplique, a cada caso
concreto dos operadores do direito, um direcionamento do caso concreto pesquisado,
verdadeira democratização do conhecimento, do saber e do raciocínio lógico.
Cabe-nos lembrar, outrossim, que nem todo executado é devedor e nem todo
exequente é credor. Em face disso, esta foi a preferência ao termo de Embargos à Execução em detrimento ao de Embargos do Devedor.
Aliás, o próprio NCPC troca, em muitos dispositivos, a expressão credor, por
exequente, e devedor, por executado, conforme se vê nos exemplos dos artigos 780 e
805, do NCPC, dentre outros.
A relevância e o cuidado na elaboração de grande número de peças a respeito
do tema ora abordado, extraídos de casos concretos e defendidos pelo autor, foi organizado de maneira criteriosa e sistemática, precedido de didático índice da matéria
abordada, visa a permitir o conhecimento do pensamento do autor quanto ao assunto,
atualmente tão debatido e jamais agrupados desta forma - artigos relacionados, teoria
aliada à prática, dinamizando a árdua e cansativa arte da pesquisa dos operadores do
Direito.
O novel CPC, que trouxe indiscutíveis ganhos para os jurisdicionados, levará
tempo para ser bem compreendido pelo capital da investigação científica à doutrina,
embora reconhecendo que abriga em muitos dos seus dispositivos identidade com o
CPC de 1973, além de algumas alterações pontuais em certos artigos, exigindo, mesmo
assim, um espaço de tempo à perfeita absorção pela doutrina.

Com relação ao direito em movimento, a jurisprudência, esta demandará ainda
maior duração à absorção e formação de um caminho, posto que necessitará passar
pelo crivo dos Tribunais Estaduais, bem como pelos STJ e STF.
Esta obra congrega uma vasta parte teórica, com mais 60 (sessenta) petições,
dentre iniciais de embargos, impugnações, apelações, recurso especial e contrarrazões
a recurso especial, com o escopo de colaboração, bem como para o aprimoramento
nas elaborações de peças judiciais acerca do tormentoso tema Embargos do Executado, além de uma alentada parte teórica, que conduzirá a novas luzes acerca do tema
abordado.
A Editora

Decálogo dos Advogados
Por Hélio Apoliano Cardoso
1º) Um advogado nunca deve brigar com o Juiz.
2º) Um advogado sincero e ilustrado prepara pela discussão o que o Juiz completa pela decisão.
3º) Um advogado nunca pode ser surpreendido. Nunca faz uma pergunta que
não possa responder. Deve estar totalmente preparado.
4º) Um advogado logo aprende que as testemunhas têm um costume estranho
de aparecer nos lugares, quando desejadas ou não desejadas.
5º) Um advogado que se apresenta para um caso com falhas em seu sumário,
logo descobre seu dinheiro e os clientes vazando pelas aberturas.
6º) Um advogado deve ser campeão dos direitos do indivíduo, defensor das instituições e das leis.
7º) Um advogado que perde a calma, perde a causa, qualquer causa.
8º) Um advogado deve usar linguagem elevada e cortês, desprovida de agressividade, revelando, com isso, nobreza de sentimentos e superioridade de conduta.
9º) Um advogado moderno não pode mais confinar-se na doutrina e no contraditório. Ao lado desse direito estático, ele tem, forçosamente, que estudar o Direito em
ação, que é a jurisprudência.
10º) Um advogado deve ter, como único árbitro de seus deveres: a própria consciência, sem esquecer que lida com a liberdade e com o patrimônio econômico ou
moral do cliente que nele confia.

O Judiciário, no Estado Democrático, como órgão integrante do “governo para
o povo” na definição de Lincoln, precisa municiar-se de cautelas para evitar que os mais
poderosos esmaguem ou enfraqueçam ainda mais os hipossuficientes, especialmente
na área econômica, cumprindo, assim, sua verdadeira missão normativa de disciplinar
a vida social.
Hélio Apoliano Cardoso

Artigos do Novo CPC Alusivos
aos Embargos do Executado
Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução,
poderá se opor à execução por meio de embargos.
§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em
apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser
declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.
§ 2º Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante
ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se
versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação
dos bens efetuadas no juízo deprecado.
Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado,
conforme o caso, na forma do art. 231.
§ 1º Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar
conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de
cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último.
§ 2º Nas execuções por carta, o prazo para embargos será contado:
I – da juntada, na carta, da certificação da citação, quando versarem unicamente
sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens;
II – da juntada, nos autos de origem, do comunicado de que trata o § 4º deste
artigo ou, não havendo este, da juntada da carta devidamente cumprida, quando versarem sobre questões diversas da prevista no inciso I deste parágrafo.
§ 3º Em relação ao prazo para oferecimento dos embargos à execução, não se
aplica o disposto no art. 229.
§ 4º Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a
realização da citação será imediatamente informada, por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante.
Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e
comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido
pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e
de juros de um por cento ao mês.
§ 1º O exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos
pressupostos do caput, e o juiz decidirá o requerimento em 5 (cinco) dias.
§ 2º Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as
parcelas vincendas, facultado ao exequente seu levantamento. 177
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§ 3º Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada, e serão
suspensos os atos executivos.
§ 4º Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito,
que será convertido em penhora.
§ 5º O não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente:
I – o vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo,
com o imediato reinício dos atos executivos;
II – a imposição ao executado de multa de dez por cento sobre o valor das prestações não pagas.
§ 6º A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao
direito de opor embargos.
§ 7º O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.
Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:
I – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
II – penhora incorreta ou avaliação errônea;
III – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
IV – retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para
entrega de coisa certa;
V – incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
VI – qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de
conhecimento.
§ 1º A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples
petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.
§ 2º Há excesso de execução quando:
I – o exequente pleiteia quantia superior à do título;
II – ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;
III – ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;
IV – o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;
V – o exequente não prova que a condição se realizou.
§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia
superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende
correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os
embargos à execução:
I – serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de
execução for o seu único fundamento;
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II – serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a
alegação de excesso de execução. 178
§ 5º Nos embargos de retenção por benfeitorias, o exequente poderá requerer
a compensação de seu valor com o dos frutos ou dos danos considerados devidos pelo
executado, cumprindo ao juiz, para a apuração dos respectivos valores, nomear perito,
observando-se, então, o art. 464.
§ 6º O exequente poderá a qualquer tempo ser imitido na posse da coisa,
prestando caução ou depositando o valor devido pelas benfeitorias ou resultante da
compensação.
§ 7º A arguição de impedimento e suspeição observará o disposto nos arts. 146
e 148.
Art. 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos:
I – quando intempestivos;
II – nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do
pedido;
III – manifestamente protelatórios.
Parágrafo único. Considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios.
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo
aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos
dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer
tempo, em decisão fundamentada.
§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a
parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.
§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos
executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.
§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de
substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.
Art. 920. Recebidos os embargos:
I – o exequente será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias;
II – a seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência;
III – encerrada a instrução, o juiz proferirá sentença.
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
| 13
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I – homologa divisão ou demarcação de terras;
II – condena a pagar alimentos;
III – extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do
executado;
IV – julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V – confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI – decreta a interdição.
§ 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento
provisório depois de publicada a sentença.
§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá
ser formulado por requerimento dirigido ao:
I – tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua
distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;
II – relator, se já distribuída a apelação.
§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo
relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será
citada para opor embargos em 30 (trinta) dias.
§ 1º Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente,
observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal.
§ 2º Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que lhe
seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento.
§ 3º Aplica-se a este Capítulo, no que couber, o disposto nos artigos 534 e 535.
Art. 857. Feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos
do executado até a concorrência de seu crédito.
§ 1º O exequente pode preferir, em vez da sub-rogação, a alienação judicial
do direito penhorado, caso em que declarará sua vontade no prazo de 10 (dez) dias
contado da realização da penhora.
§ 2º A sub-rogação não impede o sub-rogado, se não receber o crédito do
executado, de prosseguir na execução, nos mesmos autos, penhorando outros bens.
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias
e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:
I – falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu
à revelia;
14 |
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II – ilegitimidade de parte;
III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
IV – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
V – incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
VI – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento,
novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito
em julgado da sentença.
§ 1º A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146
e 148.
§ 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia
superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que
entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.
§ 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:
I – expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal;
II – por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público
foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado
no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na
agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.
§ 4º Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada
será, desde logo, objeto de cumprimento.
§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou
ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado
em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal
Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
§ 6º No caso do § 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão
ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica.
§ 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido
proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.
§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da
decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em
julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
Art. 921. Suspende-se a execução:
I – nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;
II – no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos
à execução; 179
III – quando o executado não possuir bens penhoráveis;
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IV – se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e
o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens
penhoráveis;
V – quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.
§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um)
ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos
autos.
§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.
§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente,
começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de
ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo.
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PRÁTICA
1. Direito bancário e processual civil. Recurso especial. Cédula de crédito bancário vinculada a
contrato de crédito rotativo. Exequibilidade. Lei n. 10.931/2004. Possibilidade de questionamento
acerca do preenchimento dos requisitos legais relativos aos demonstrativos da dívida. Recurso especial. Inicial...................................................................................................................
2. Embargos à execução. Confissão de dívida. Ausência de novação. Decisão extra petita. Não
ocorrência. Execução. Título executivo extrajudicial. Contrato de confissão de dívida. Recurso
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especial. Contrarrazões................................................................................................................
3. Matérias arguíveis. Cobrança ilegal de juros desde o primeiro pacto renegociado, especialmente em razão de ser o contrato executado oriundo de outro contrato de confissão de dívida.
Excesso de execução e de penhora, bem como ausência de apresentação, pelo executado/
embargado, dos critérios e formas de cálculo utilizados para elaboração do demonstrativo do
débito, o qual atingiu montante bem superior ao contratado. Calculo impregnado de juros abusivos e taxas ilegais, conforme demonstrativo. Instrumento particular de confissão de dívida.
Embargos de Divergência no STJ. Inicial ...................................................................................
4. Contrato de locação. Legitimidade ativa da administradora de imóveis. A administradora de
imóveis não é parte legítima para ajuizar ação de execução de créditos referentes a contrato
de locação, pois é apenas representante do proprietário, e não substituta processual. Recurso
Especial do Locatário. Inicial.........................................................................................................
5. Necessidade de garantia do juízo. A garantia da execução prevista no art. 884 da CLT não se dá com a
simples nomeação de bens à penhora, sendo necessário o acolhimento da indicação e a efetiva constrição dos bens oferecidos, quando então começa o prazo para oposição de Embargos à Execução.
Assim, correta a Decisão de origem que não conheceu dos Embargos à Execução opostos pelo
executado, antes de formalizada a penhora. Agravo de petição. Contrarrazões do empregado..........
6. Cédula de crédito rural. Indeniza. Seguro. Cédula de crédito rural pignoratícia. Caso fortuito.
Tromba d’água. Falta de cobertura securitária de responsabilidade, no caso concreto, do banco credor. Matéria fática assim julgada pelo tribunal de origem. Incidência da súmula 7/STJ.
Recurso especial. Contrarrazões do mutuário..............................................................................
7. Repetição em dobro de indébito. Art. 1.531 do Código Civil/1916, correspondente ao artigo
940, do vigente CC. Possibilidade de requerimento em sede de embargos. A condenação ao
pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado, estabelecido no artigo 940 do vigente
Código Civil, correspondente ao art. 1.531 do Código Civil de 1916, prescinde de Reconvenção ou propositura de ação própria, podendo ser formulado em qualquer via processual, sendo
imprescindível a demonstração de má-fé do credor. Precedentes. Recurso Especial. Inicial......
8. Recuperação judicial. Fiança dos devedores. Memoriais.............................................................
9. Apelação. Efeito suspensivo. Possibilidade. Inicial.......................................................................
10. Prazo. Contagem. Internet. Processual Civil. Andamento Processual disponibilizado pela internet.
Contagem de prazo. Boa-fé. Art. 183, §§ 1º e 2º, do CPC. Aplicação. Recurso Especial. Inicial..........
11. Título extrajudicial. Seguro-garantia. Ineficácia. Apelação - Contrarrazões..................................
12. Confissão de dívidas. Mútuo feneratício. Agiotagem. Usura. Nulidade do título. Ação anulatória. Confissão de dívida feita por meio de instrumento público de escritura de mútuo com garantia hipotecária.
Vinculação com execução e respectivos embargos. Recurso especial. Contrarrazões........................
13. Comissão de corretagem. Obrigação. Contrato de corretagem. Obrigação da imobiliária e não
do comprador. Memorial................................................................................................................
14. Nota promissória. Garantia. Ausência de circulação. Negócio subjacente. Vícios de consentimento. Estado de necessidade. Nota promissória assinada em garantia de pagamento de
serviços médicos prestados em regime de emergência a paciente acometido de infarto. Vício
de consentimento. Verificação da existência de excesso de onerosidade. Imprescindível à realização de dilação probatória. Recurso especial. Inicial do embargante.....................................
15. Cheque. Alegação de prática de agiotagem. Verossimilhança nas alegações. Inversão do ônus
da prova. Possibilidade. Inteligência do artigo 3º da MP 2.172-32/2001. Comprovação. Inexigibilidade do título pela via executiva. Sentença reformada. Apelação do embargante. Inicial.......
16. Cálculos. Prazo para embargos à execução. O art. 879, parágrafo segundo, da CLT, determina que,
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elaborada a conta e tornada líquida, o magistrado poderá e não deverá, frise-se, abrir às partes
prazo sucessivo de dez (10) dias para impugnação fundamentada. Trata-se de mera faculdade
atribuída ao Julgador, e não imposição legal. Se o juiz optar por não conceder vista, homologando
de pronto o cálculo de liquidação, não haverá qualquer ilegalidade ou cerceio de defesa, porque as
partes poderão apontar todas as incorreções que julgarem existir a partir daí, em sede de Embargos
à Execução (art. 884 e parágrafos, da CLT). Agravo de Instrumento. Contraminuta.............................
17. Rescisão contrato. Dívida imobiliária. Direito bancário. Falta de prequestionamento. Embargos
à execução. Taxa de juros remuneratórios. Análise de abusividade de cláusulas contratuais.
Possibilidade. Recurso Especial do mutuário. Inicial....................................................................
18. Embargos à execução. Trabalhista. Intempestividade. Protocolo em juízo distinto daquele em que
tramitam os autos. Sendo ônus processual da parte apresentar sua irresignação (seja por recurso ou ação de impugnação autônoma) perante o Juízo competente, isto é, aquele que proferiu a
decisão a ser atacada, entende-se caber a mesma diligenciar para que a petição de Embargos à
Execução seja protocolizada não só dentro do prazo legal, mas com a correta indicação da Vara,
vez que se trata, também este item, de pressuposto de constituição válida do processo (CPC, arts.
217 e 997, I). O endereçamento incorreto da peça configura erro grosseiro, sendo intempestivos os
Embargos à Execução, ainda que encaminhados para Vara correta, mas fora do prazo de apresentação. Agravo de Petição da Reclamada. Contrarrazões do empregado...............................................
19. Embargos à Execução. Intempestividade. Irrelevância. Em casos de matéria com conteúdo
de ação de conhecimento ou de ordem pública deve ser conhecida pelo julgador apesar da
intempestividade dos Embargos do Devedor. Aplicação do princípio do aproveitamento dos
autos no recebimento de Embargos do Devedor intempestivos como ação do art. 486 do CPC
sem necessidade de ação autônoma nova. Replica.....................................................................
20. Embargos à execução. Citação ocorrida antes da vigência da Lei n. 11.232/2006 e antes de
concluído o procedimento de penhora. Termo inicial do prazo. Data da intimação da penhora.
Comercial. Cheque. Endossos sucessivos. Lei n. 9.311/96. Vedação de mais de um endosso.
Inexistência de legitimidade para propor execução de título extrajudicial. Acórdão recorrido
mantido. Recurso especial. Contrarrazões...................................................................................
21. Embargos em execução de seguro. Inicial....................................................................................
22. Inicial de embargos em execução de sentença em ação de separação judicial amigável. .........
23. Inicial de apelação em embargos à execução. Cheque................................................................
24. Impugnando antes da intimação da penhora. Impugnando correção monetária sobre o principal, multa e honorários advocatícios. Impugnação.......................................................................
25. Embargos do devedor com base em cheque. Defesa ampla, inclusive alegação de que o detentor do cheque é ilegítimo. Inicial...............................................................................................
26. Penhora on-line. Bacen-jud. Parágrafo segundo do artigo 83 do NCPC. Prazo para impugnação. Imprescindível a intimação do ato de constrição. Formalização por meio de peças extraídas do próprio sistema. Desnecessidade de posterior lavratura de termo ou auto de penhora
nos autos. Dispensa de lavratura de termo específico. Recurso especial. Contrarrazões. .........
27. Penhora on-line. Bacen-jud. Parágrafo segundo do artigo 83, do NCPC. Prazo para impugnação. Imprescindível a intimação do ato de constrição. Formalização por meio de peças extraídas do próprio sistema. Desnecessidade de posterior lavratura de termo ou auto de penhora
nos autos. Dispensa de lavratura de termo específico. Recurso especial. Inicial. ......................
28. Embargos à execução de título extrajudicial. Prestação de serviços. Parcial procedência na
origem. Apelo da embargada. Administração de condomínio. Contrato com prazo de dois anos
e previsão de prorrogação automática por igual prazo. Possibilidade de rescisão mediante
notificação com antecedência de 90 dias. Rescisão antecipada por vontade da contratante
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anunciada dois meses depois da renovação. Cobrança de todas as mensalidades vincendas.
Desproporcionalidade. Ofensa à boa-fé objetiva. Entendimento que daria à cláusula feição
abusiva, permitindo o enriquecimento sem causa. Excesso de execução confirmado. Apelo da
embargada. Contrarrazões do embargante..................................................................................
29. Embargos à execução. Título extrajudicial pagamento parcial da dívida. Prosseguimento da
execução pelo saldo devedor remanescente. Cabimento Ausência de demonstração pela apelante de quitação parcial da dívida no tocante aos cheques emitidos. A quitação pode ser
comprovada por instrumento particular, desde que respeitados os requisitos descritos no art.
320 do Código Civil, o que não ocorreu no caso dos autos. Ausência de configuração de má-fé
da credora, não sendo caso de sua condenação na devolução em dobro dos valores cobrados.
Sentença mantida. Recurso da embargante. Contrarrazões do embargado................................
30. Embargos à execução. Títulos diversos. Cumulação. Possibilidade. Requisitos a parcial procedência dos embargos não impede o prosseguimento da execução relativamente às verbas devidas em
razão do título executivo extrajudicial, com a exclusão das cobranças decorrentes do título judicial.
Exclusão das parcelas indevidas. Prosseguimento do feito quanto à parte remanescente. Aplicação
do princípio da economia processual. Recurso especial do embargado. Inicial....................................
31. Embargos do executado. Execução de títulos extrajudiciais. Nota promissória. Arguição de
falsidade. Prazo. Artigos 411 e 430 do NCPC. Reconhecimento da credora. Crédito remanescente. Parcial procedência do pedido. Interesse recursal. Binômio utilidade-necessidade.
Inexistência. Recurso especial do embargado. Contrarrazões do embargante............................
32. Embargos à execução. Duplicatas. Procedência. Intempestividade dos embargos. Preliminar
afastada. Juntada extemporânea das notas fiscais. Impossibilidade. Preclusão verificada. Exegese artigos 434, 435 e 1.014, todos do NCPC. Recurso improvido. Contrarrazões...................
33. Embargos à execução. Duplicata. Procedência. Prescrição. Alegação de inocorrência. Aplicação do
artigo 18, inciso I, da Lei 5.474/68. Prescrição mantida. Recurso improvido. Contrarrazões................
34. Embargos à execução. Duplicatas. Procedência. Apelo do embargante. Excesso de execução
em razão do termo inicial dos juros de mora. Juros de mora. Título extrajudicial. Incidência a
partir da citação. Sentença extra petita na parte em que determinou a incidência de juros de
mora de 1%, quando o pedido do exequente era de juros de mora de 0,5%. Recurso provido.
Os juros moratórios incidirão a partir da citação válida, aplicando-se ao caso o disposto no
artigo 405 do Código Civil e 240 do Novo Código de Processo Civil. Houve julgamento extra
petita eis que o magistrado a quo julgou fora do pedido ao determinar a incidência de juros
de mora de 1% ao mês, vez que o pedido cobrava juros de mora de somente 0,5% ao mês.
E, tendo sido proferido julgamento extra petita, é de se determinar a nulidade da sentença na
parte em que foi proferida fora do pedido, devendo os juros de mora de 0,5% ser contados a
partir do vencimento e inadimplemento de cada uma das obrigações. Apelação. Inicial.............
35. Embargos à execução. Parcial procedência. Compra e venda de participação societária. Preço
total disposto em moeda nacional. Parcelamento em sessenta e duas vezes. Utilização de
moeda estrangeira para definir o quantum de cada parcela. Estipulação contratual no sentido
de converter o valor de cada parcela segundo o câmbio vigente na data de cada respectivo
pagamento realizado. Impossibilidade. Proposição que se equipara à indexação da dívida total
pela variação cambial de moeda estrangeira. Vedação. Art. 6º da Lei 8.880/94. Impossibilidade
de utilização da indexação do dólar como critério de correção das parcelas devidas, quando
não se está a tratar das exceções legais. Adequação necessária. Débito existente. Dívida
vencida. Valor que deverá ser convertido em moeda nacional com o câmbio vigente na data
da contratação e, a partir daí, acrescido de correção monetária pelo INPC (índice oficial).
Sentença mantida. Recurso desprovido. Não se pode confundir a legitimidade da contratação
celebrada em moeda estrangeira, desde que o pagamento incontinente se dê em moeda na-

525

528

531

536
538
541

543

cional, com a impossibilidade de utilização da variação cambial da moeda estrangeira como
fato de indexação de dívidas, vedada desde a entrada em vigor do Plano Real (Lei 8.880/94).
Com efeito, não se tratando o caso dos autos das exceções previstas no art. 2º do Decreto Lei
857/69, a dívida fixada em moeda estrangeira (parcela de cinco mil dólares) não pode permitir
indexação mediante a utilização da variação cambial existente até a data de seu respectivo
pagamento, sob pena de infringência ao artigo 6º da Lei 8.880/94. Sendo assim, conforme
precedente da Corte Superior, “havendo previsão de pagamento futuro, tais dívidas deverão,
no ato de quitação, ser convertidas para moeda nacional com base na cotação da data da
contratação e, a partir daí, atualizadas com base em índice de correção monetária admitido
pela legislação pátria. Apelação. Contrarrazões do embargante/apelado....................................
36. Embargos à execução. Procedência. Insurgência contra o valor apresentado no laudo pericial. Cálculo elaborado conforme determinado na sentença dos autos principais. Honorários
advocatícios. Quantia certa. Correção monetária. Termo inicial. Trânsito em julgado. Recurso
conhecido e desprovido. Sentença mantida. Contrarrazões do embargante/apelado..................
37. Embargos à execução. Excesso de execução. Juros e correção monetária. Responsabilidade civil
extracontratual. Inaplicabilidade da Lei n. 11.960/2009. Reconhecimento da inconstitucionalidade
do artigo 5º da Lei n. 11.960/09. Vigência dos dispositivos legais que disciplinam a matéria relativa a
encargos moratórios. Aplicação do artigo 406 do Código Civil. Aplicação da Taxa Selic. Taxa híbrida.
Necessidade de adequação. Os juros devem ter fluência a partir do evento danoso. A correção
monetária deve ocorrer a partir da citação. Impossibilidade de alteração deste capítulo. Proibição
da “reformatio in pejus”. Da data do evento danoso até a data da citação, devem incidir juros de 1%
ao mês. Após, até o efetivo pagamento, deve incidir exclusivamente a Taxa Selic. Improcedência do
pedido mediato. Negado provimento ao recurso do estado, com observação. Contrarrazões.............
38. Embargos à execução. Cheque. O endossante garante o pagamento do cheque. Precedentes
(súmula 83 do STJ). Agravo regimental no STJ. Contrarrazões...................................................
39. Embargos à execução. Cédulas de crédito bancário (conta garantida e mútuo). Juros remuneratórios. Contratação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como indexador para o
cálculo dos juros remuneratórios. Impossibilidade, no caso. Encargo que deve ser limitado à
taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, exceto se aquela cobrada for mais benéfica
ao consumidor. Comissão de permanência. Também pela taxa média do mercado recurso de
apelação do banco. Contrarrazões do mutuário ..........................................................................
40. Embargos à execução. Duplicata. Títulos de crédito. Emissão. Causa debendi. Compra e venda mercantil e prestação de serviços. Extração de fatura. Soma de notas parciais. Possibilidade. Higidez do negócio jurídico subjacente. Preço das mercadorias. Resp. Do embargante.
Contrarrazões do embargado.......................................................................................................
41. Execução. Penhora. Vaga de garagem autônoma. Vinculação com o apartamento. Penhora.
Lei n. 8.009/90. Possibilidade. Aplicação da súmula 83/STJ. A jurisprudência desta Corte já
decidiu que as vagas de garagem, desde que tenham matrícula e registro próprios, como
no caso em exame, são penhoráveis, independentemente de estarem relacionadas a imóvel
considerado bem de família. Agravo regimental. Contrarrazões..................................................
42. Execução. Conversão da ação de busca e apreensão em execução. Ficha cadastral que retrata o pacto efetuado entre ambas, inclusive, se fez constar com a assinatura do executado, retratando um contrato particular entabulado entre as partes. Possibilidade. AI do banco. Inicial..
43. Embargos à execução. Nota promissória. Título de crédito com característica literal. Inclusão
indevida do embargante, que não se obrigou, em nenhum momento, na condição de devedor
solidário. Resp. Do exequente. Contrarrazões do embargante....................................................
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44. Embargos à execução. Novação de dívida. Substituição das duplicatas pelos cheques emitidos. Alegada novação da dívida. Ausência do ânimo de novar. Cártulas não compensadas por
insuficiência de fundos. Caráter pro solvendo. Afastamento da novação. Apelação do embargado. Contrarrazões do embargante............................................................................................
45. Embargos à execução. Títulos executivos extrajudiciais. Execução para pagamento de quantia
certa ajuizada com base em Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA). Ilegitimidade passiva. Cumulação de pedidos executivos com base em títulos cujos procedimentos
e os devedores são diversos. Ilegitimidade passiva. Resp. Inicial dos executados.....................
46. Embargos à execução de título extrajudicial. Contrato de prestação de serviços educacionais. Incontroversa comunicação verbal acerca da aprovação no exame vestibular e rescisão do contrato.
Validade. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Débito inexigível. Apelação do consumidor. Inicial.
47. Embargos à execução. Deserção arguida em contrarrazões de apelação. Sentença que rejeitou liminarmente os embargos por intempestividade. Deserção do apelo arguida em contrarrazões. Deserção configurada. NCPC, 1.007. O recolhimento do preparo deve ser comprovado
no ato de interposição do recurso. Hipótese em que se não trata de insuficiência de preparo,
nem foi justificada, da forma devida, a razão para o não recolhimento, impondo-se o reconhecimento da deserção. Apelação. Contrarrazões...........................................................................
48. Embargos à execução. Nota promissória. Executado precisa provar inexistência de causa em ação
que busca anular nota promissória. Oposição de exceções pessoais. Possibilidade. Título. Não
circulação. Quando se trata de relação entre o exequente original e seu executado, é possível a
arguição de exceções que digam respeito ao negócio jurídico que gerou o direito de crédito representado no título, porquanto a relação jurídica existente entre o devedor de nota promissória e seu
credor contratual direto é regida pelo direito comum. A dívida representada por título de crédito extrajudicial é provada pela existência de título que goze de presunção de liquidez e certeza. Eventual:
embargos à execução, sustentando a tese de inexistência de causa subjacente ao título, é ônus do
executado comprovar a inexistência dessa causa. Resp. Contrarrazões..............................................
49. Embargos à execução. Título extrajudicial. Locação de imóveis. Contrato prorrogado por tempo indeterminado. Fiança. Ausência de exoneração. Responsabilidade dos fiadores. Apelação
do fiador. Contrarrazões do locador..............................................................................................
50. Embargos à execução. Título extrajudicial fundado em contrato de mútuo firmado por meio
eletrônico. Ausência de assinatura do executado de duas testemunhas. Inexequibilidade do
título, por ausência dos requisitos legais. Embargos acolhidos em primeiro grau. Apelação do
exequente. contrarrazões do executado.......................................................................................
51. Embargos à execução. Recuperação judicial. Recebimento com efeito suspensivo somente
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A presente teoria, para facilitar a compreensão e o entendimento dos temas
abordados, será desenvolvida dentro dos tópicos a seguir nominados.
UMA OBSERVAÇÃO PRELIMINAR INDISPENSÁVEL
DA ELUCIDAÇÃO DOS EVENTUAIS CONFLITOS DE NORMAS
A Lei nº 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, previu a elucidação do conflito de normas processuais no tempo, dispondo, em seu art. 14:
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada.

QUANTO AOS RECURSOS
Quanto aos requisitos de admissibilidade, o STJ editou os Enunciados Administrativos n.º 2 e 3, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Ademais, conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, “aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com
as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”
(Enunciado 2).
As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos
recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo
nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de nove de março de 2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do NCPC.

Registre-se mesmo que o marco temporal de aplicação do Código de Processo Civil de 2015 é a intimação do decisum recorrido e que nos termos do Enunciado Administrativo n° 2 do STJ, “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
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(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
A tese defendida tem o aval do STJ, verbis:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 804.815 - RJ
(2015/0270075-4)
RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE : ECY CORTES LISBOA
ADVOGADO : KYRZO VICTOR DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO(S) - RJ001714
AGRAVADO : JOSÉ LOURENÇO DA ROCHA
ADVOGADO : JORGE JOSÉ PEREIRA - RJ021320
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SÚMULA Nº 115/STJ. MARCO TEMPORAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015.
1. O marco temporal de aplicação do Código de Processo Civil de 2015 é a intimação
da decisão recorrido que, no presente caso, foi realizada sob a égide do antigo Codex
Processual. Assim, nos termos do Enunciado Administrativo n° 2 do STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o advogado
subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos, conforme pacífica
jurisprudência (Súmula nº 115/STJ).
3. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, na instância especial, não
se aplicam as disposições dos artigos 13 e 37 do Código de Processo Civil de 1973.
4. Agravo interno não provido.

Em síntese, as lições anteriormente descritas mostram como deve proceder o operador forense acerca dos julgamentos dos recursos adentrados sob a égide do CPC/73
e os demais recursos daí interpostos.
Quer isso dizer que, se a decisão recorrida foi disponibilizada já na vigência do
novo Código de Processo Civil, o recurso deve ser analisado pelos parâmetros nele previstos.
O enunciado nº 3, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, destaca:
“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.”

Portanto, “Nos termos do Enunciado Administrativo 2/STJ, os recursos interpostos contra decisões publicadas até 17 de março de 2016 são regidos pelas normas
do Código de Processo Civil de 1973, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do STJ.
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1. Introdução
a) Crédito
Desde a sua origem o crédito esteve ligado à noção de usura. Um eventual credor não pode ser comparado num usuário como Shylock, a famosa personagem de
Shakespeare, de “O Mercador de Veneza”, que quer receber seu crédito na forma, se
necessário, inclusive, com a própria carne do corpo do seu eventual devedor.
Ou mesmo a figura de Raskólnikov, o estudante que mata a velha usurária
(Agiota; aquele que empresta dinheiro com usura, com juros muito altos. P.ext.) em
Crime e castigo, foi chamado de esquizofrênico e paranoico, e muito se especulou
sobre sua relação com o pai. O próprio Dostoiévski, porém, deu um diagnóstico para
seu anti-herói: monomania, a obsessão por uma única ideia delirante.
Sendo assim, não foi por outro motivo que nas mãos de Lutero o nome do banqueiro Fugger de Angsburge transformou-se no adjetivo “fuggerei” (explorador). Em
italiano o usário é “strozzino” (estrangulador).
Aliás, como no Velho Testamento, o empréstimo de dinheiro a juros era condenado pelo Cristianismo e tinha sido formalmente proibido pelo Terceiro Concílio de
Latrão (1179).
Por isso mesmo é que nenhum eventual credor pode cobrar juros capitalizados
nos empréstimos a clientes, salvo naqueles casos específicos de lei. Além disso, o lucro
em tais operações deveria ser limitado a um quinto (1/5) do capital (20%).

b) O crédito segundo a doutrina
Por oportuno, vale lembrar acerca do tema em estudo, excerto do ensinamento de Yussef Said Cahali, para quem,
[...] O crédito, na conjuntura atual, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais
ou não, de modo que a sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem
uso em suas atividades especulativas; o abalo da credibilidade molesta igualmente o
particular, no que vê empenhada a sua honorabilidade, a sua imagem, reduzindo o seu
conceito perante os concidadãos; o crédito (em sentido amplo) representa um cartão
que estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou
mal recebidos pelas pessoas que se relacionam no diuturno da vida privada.
A reputação pessoal integra-se no direito da personalidade, como atributo da honra
do ser humano, merecendo, assim, a proteção das normas penais e das leis civis reparatórias (CC, arts. 12 e 20).
Sob a égide dessa proteção devida, acentua-se cada vez mais na jurisprudência a condenação daqueles atos que molestam o conceito honrado da pessoa, colocando em
dúvida a sua probidade e seu crédito.
Definem-se como tais aqueles atos que, de alguma forma, mostram-se hábeis para
macular o prestígio moral da pessoa, sua imagem, sua honradez e dignidade, postos
como condição não apenas para atividades comerciais, como também para o exercício de qualquer outra atividade lícita.
Adiante, prossegue o jurista afirmando que:
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[...] A partir da ofensa provocada pelo ato injurioso, a pessoa sente-se
menosprezada no convívio do agrupamento social em que se encontra integrada, ao
mesmo tempo que pressente que, nas relações negociais a que se proponha, já não
mais desfrutará da credibilidade que antes lhe era concedida; no espírito do empresário
prudente ou de qualquer particular, instaura-se a eiva de suspeição contra a mesma,
que o leva a suspender ou restringir a confiança ou o crédito agora abalado.
Portanto, no chamado “abalo de crédito”, embora única a sua causa geradora,
produzem-se lesões indiscriminadas ao patrimônio pessoal e material do ofendido, de modo a ensejar, se ilícita aquela causa, uma indenização compreensiva de
todo o prejuízo (Dano Moral. 4ª ed. rev. r ampl. - São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2011. p. 318).

2. Princípios
a) Boa-fé objetiva
Em toda demanda e contrato deve sempre ser levado em conta o princípio da
boa-fé objetiva, que, nas palavras da Ministra Nancy Andrighi, diz respeito à “exigência
de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever de
que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse modelo, agindo como agiria uma pessoa
honesta, escorreita e leal”. (REsp 783.404/GO, Terceira Turma, DJ de 13/8/2007).

3. Execução
3.1. Indeferimento da inicial de execução. Extinção do feito execucional,
sem julgamento do mérito
Os casos de indeferimento da inicial de execução estão bem explicitados no artigo 801 do novo CPC. De fato, estatui o artigo 801 do Código de Ritos:
“Verificada que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos
documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.”

Entendo que referida norma veio para facilitar e agilizar o andamento do processo executivo, acabando com os velhos e demorados recursos acerca dos documentos
indispensáveis para aparelhar a execucional.
Referida norma deixa claro que o processo não é um jogo de astúcia, e que o
juiz, na forma da lei, determinará o complemento da inicial, sob pena de indeferimento.
Por outro lado, o artigo 485 do CPC estatui:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido
e regular do processo;
VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
“OMISSIS”.
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Tais circunstâncias são por si só ensejadoras do INDEFERIMENTO DA INICIAL do
processo de execução, também quando a inicial não instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, notadamente o demonstrativo dos cálculos da dívida.
Na verdade, tratando-se de processo de execução, toda a documentação comprobatória da indigitada executividade do título deve ser exibida ab initio, com a peça
vestibular, com a ressalva do artigo 801 do CPC.
Em casos tais, pois, a EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO é um imperativo, devendo condenar o exequente no pagamento das custas e despesas processuais, honorários de advogado, bem assim, nas
demais cominações de estilo.

3.2. Inexigibilidade do título executivo extrajudicial embasador da
execução
A execução há de ser formatada com todos os requisitos exigidos por lei, dentre
eles a certeza, a liquidez e a exigibilidade. Deverá, também, quando exigidos por lei,
apresentar o demonstrativo do débito atualizado.
Claro que o demonstrativo atualizado do eventual débito não pode ser uma coisa
tão simples quanto se possa parecer, exatamente porque não é qualquer CÁLCULO que
poderá suprir esse DEMONSTRATIVO, porque demonstrar, segundo Aurélio (Dicionário), é “provar por meio de raciocínio concludente”.
Desta forma, o demonstrativo deverá conter todos os elementos que permitam
ao sujeito parcial conhecer o método do cálculo, os índices utilizados, as capitalizações
lançadas e o resultado final, tudo bem explicitado, sem nenhuma margem de dúvida e de
erro, para o executado poder exercitar, na sua plenitude, seus Embargos do executado,
o qual constitui o meio adequado para o Executado contrapor-se à execução, mesmo
que seja para rebater o valor contido no demonstrativo apresentado pelo embargado.
Dai porque esse demonstrativo será elaborado e indicado com precisão o principal,
os juros legais e contratuais, a capitalização destes, e a correção monetária aplicada a divida,
exatamente porque a inicial de execução não pode ser destituída do demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, como exige o inciso II do artigo 798 do CPC.
Assim sendo, a exigência da apresentação, com a vestibular, do demonstrativo do
débito atualizado, é DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO, POR QUANTIA CERTA, cuja função é complementar o título executivo, dando-lhe liquidez, certeza e exigibilidade.
Evidente dizer que certos títulos executivos dependem do acompanhamento do
demonstrativo do débito atualizado, para, só assim, autorizar a execução por quantia
certa, verdadeira condição de procedibilidade da execução, conforme vem entendendo
a doutrina, que é o capital da investigação científica.
O art. 798, II, do NCPC, só permite a execução por quantia certa, quando a petição
inicial vier acompanhada do demonstrativo do débito, a possibilidade jurídica de executar,
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se confunde com a necessidade de vir sempre a petição inicial desse tipo de execução,
instruída com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da execução.
O demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da execução
representa uma condição da execução, por quantia certa.
No referido demonstrativo está o documento que permite tal tipo de execução,
de sorte que nunca poderá haver a ação de execução por quantia certa, se a petição inicial estiver desacompanhada do demonstrativo do débito atualizado até a propositura
da execução, o que é perfeitamente compreensível.
Quem não dispõe do demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da execução por quantia certa, não dispõe também do direito de ajuizar este tipo
de execução e, por conseguinte, não pode ser admitido a manipular as medidas jurisdicionais dessa modalidade de execução, ressalvado o disposto no artigo 801 do NCPC.
Acaso a petição inicial da execução por quantia certa não seja instruída com o
demonstrativo de débito atualizada até a data de sua propositura, conduz necessariamente e inexoravelmente ao trancamento desse processo de execução, através de uma
decisão terminativa, em que o Juiz proclama a carência de ação de execução por parte
do credor, após o cumprimento do artigo 801 do CPC.
Em tais casos o eventual credor é carecedor da ação de execução, por quantia
certa, quando não instruí a petição inicial, com o demonstrativo de débito atualizado
até a propositura de referida execução e, em consequência, extinguir o processo sem
julgamento de mérito, como determina o art. 485, IV e VI do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado.

3.3. Requisitos da exequibilidade do título executivo
O termo é a exequibilidade (do latim exsequibile – “seguir até o fim”), no sentido de
“qualidade daquilo que pode ser executado”, porque o punctum saliens está justamente na
possibilidade de que esta espécie de título seja admitida no processo de execução.
O processo de execução pressupõe um título executivo, judicial ou extrajudicial, e
que tal título assim será segundo previsão legal; a lei é que designará quais são os títulos
executivos. Na sequência – artigo 784 – a lei enumera os títulos judiciais e os extrajudiciais.
Cabe aqui uma observação acerca dos incisos II e VII do artigo 784, o primeiro
sobre instrumentos particulares e o último acerca de previsões legais expressas. A executividade do título se caracteriza exatamente pela sua classificação legal: executivo,
judicial ou extrajudicial.
O artigo 783, por sua vez, preceitua que “a execução para cobrança de crédito
fundar-se-á sempre em título líquido, certo e exigível”.
Tem-se, assim, que é requisito da execução o título judicial ou extrajudicial executivo, líquido, certo e exigível. A reunião destes atributos (liquidez, certeza e exigibilidade) somada ao pressuposto da executividade do título, é que caracteriza materialmente a sua exequibilidade.
40 |

Embargos à Execução no Novo CPC

Em síntese, são cinco os requisitos materiais para que se aperfeiçoe a exequibilidade: 1) a existência de um título; 2) a liquidez; 3) a certeza; 4) a exigibilidade; 5) a
executividade.
São requisitos materiais, pois ligados ao direito perseguido (obrigação). O requisito processual principal, dentre outros acessórios que não vêm ao caso, é a adequação
procedimental. Não se pode pretender a execução de uma certidão de dívida ativa pelo
rito das execuções comuns, nem a de uma duplicata pela execução de alimentos, nem a
de um contrato de locação pela execução fiscal. A cada direito corresponde uma ação,
e a cada ação um rito próprio.

Primeiro Requisito: Título
Derivado do latim titulus, esta expressão assumiu principalmente o significado de
sinal, mostra, nome, rótulo. Seria simplesmente a demonstração de algo. Juridicamente, o
título se refere à demonstração de um direito ou mesmo ao fundamento do próprio direito.
Ou seja: tanto pode ser o fundamento do direito quanto a prova deste fundamento.
Ocorre que, por razões práticas, inviável é conceber juridicamente um título
que não possa ser demonstrado, e esta demonstração se dá por via documental; daí
que em regra o fundamento do direito e sua representação andam juntos: o título será
o fundamento de direito consubstanciado em documento. E o título é requisito fundamental para a execução. Esta não será possível sem um instrumento que efetivamente
comprove o direito pleiteado. “Nulla executio sine” título.

Segundo Requisito: Título Executivo
Dada a significação de título, impõe analisar o que seja título executivo. Como
a questão gira em torno do processo de execução regulado pelo Código de Processo
Civil em seu Livro II, é nesta norma que o tema será delimitado.
Segundo já demonstrado, o artigo 784 dita as espécies possíveis de títulos executivos, judiciais ou extrajudiciais. Para além das enumerações daqueles dispositivos,
há uma brecha no inciso IX do artigo 784, quando rotula como executivo o título “a
certidão de divida ativa da Fazenda Publica da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, correspondentes aos créditos inscritos na forma da lei”. Então são
executivos os títulos expressamente enumerados no artigo 784 e os expressamente
assim declarados por lei extravagante.
A executividade será verificada, então, nos dispositivos do Código de Processo
Civil. Sendo título extrajudicial, deverá figurar no artigo 784.
Esta condição é essencial, já que o artigo 803, I, do CPC, diz ser nula a execução
se “o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, liquida e exigível”.

Terceiro Requisito: Liquidez
A liquidez do título se configura quando é determinada a sua importância, o seu
valor.
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Mas em se tratando de título executivo a liquidez há de ser entendida especificamente como a qualidade da obrigação cujo objeto independe de apuração ou verificação
de adimplemento, tendo valor determinado. Anota Araken de Assis (Manual do Processo de
Execução, 5ª ed, RT, 1998, p. 125) que: “a liquidez importa expressa determinação do objeto” e quanto aos títulos extrajudiciais será a “simples determinabilidade do valor (quantum
debeatur) mediante cálculos aritméticos”.
De qualquer forma, é bom não esquecer que a falta do demonstrativo tanto contribui para a iliquidez quanto fulmina a executividade, acaso não cumprida a finalidade do
artigo 801 do CPC.

Quarto Requisito: Certeza
Certeza, nos dizeres do capital da investigação científica, a doutrina é a condição
de existência incontestável, como nas palavras do jurista Leib Soibelman: “dívida de cuja
existência não se duvida” (Enciclopédia do Advogado, 2ª ed, Editora Rio, Rio, 1979, p.134).
Haverá certeza enquanto restar incontroversa a origem e a existência do título. Esta se confirma pela autenticidade do documento, e aquela pela regularidade formal,
quando atendidas as exigências legais peculiares à formação do título.

Quinto Requisito: Exigibilidade
Exigível é a obrigação atual, que não depende de que se realize condição ou
ocorra termo. A verificação do implemento do termo não requer prova, já que é fato
natural. A realização da condição, ao contrário, deve ser provada. O atendimento a tais
requisitos é condição sine qua non para que a obrigação seja exigível, segundo o artigo
514 do Código de Processo Civil.

Resumo dos requisitos materiais
O processualista italiano Francesco Carnelutti (Istituciones del Proceso Civil, trad.
Santiago Melendo, Buenos Aires, Ejea, 1973, vol 1, p. 271), define com brilhante concisão o título certo como “aquele sobre o qual não recaem dúvidas acerca da sua existência; o título líquido quando não pende objeção quanto à determinação do objeto; e
o título exigível quando irrestritamente atual.”

3.3.1. Execução. Título executivo. Requisitos. Enumeração.
Ainda com relação aos requisitos caracterizadores da executividade de um título
não sentencial, merece o assunto as seguintes ponderações, sendo imprescindível a
transcrição do dispositivo a seguir, ipsis literis:
Art. 784 - São títulos executivos extrajudiciais:
II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;
III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;
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IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria
Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;

A doutrina e a jurisprudência manifestam-se no sentido de ser taxativo o rol dos títulos executivos previstos em lei, considerando-os numerus clausus (nullun titulus sine lege).
A exegese do art. 784 não permite a forma extensiva, sob pena de ser atribuída força executiva a documento que, em essência, não corporifica uma dívida líquida, certa e exigível.
Sob esse enfoque, Luiz Fux (Curso de Direito Processual, 3ª ed., 2005, Rio de Janeiro, Forense, p.1.351) teve a oportunidade de assentar, in verbis:
A emancipação dos títulos executivos extrajudiciais, através da equiparação de eficácia aos títulos judiciais, exterminou a vetusta diferença que havia entre as ações
executórias (títulos judiciais) e as ações executivas (títulos extrajudiciais), essas, com
cognição interna mais ampla do que aquelas, posto que admitiam contestação após
a primeira constrição pela penhora. Hodiernamente, ambos os títulos autorizam o
mesmo procedimento, que se diferenciam, apenas, pela natureza da prestação.
Advirta-se, neste passo, que o título executivo extrajudicial não habilita o autor à utilização, sequer, da ação de conhecimento, nem a/à conversão de uma execução em
ação de cognição, posto que, além da falta do interesse processual, haveria mudança
do pedido imediato.
A lei enuncia em numerus clausus os títulos extrajudiciais constantes da relação do
artigo 585 do CPC. A enumeração exaustiva decorre do fato de que os mencionados
títulos autorizam a prática de atos de soberania e de enérgica invasão na esfera jurídico-patrimonial do devedor, razão pela qual não podem os particulares produzirem,
de acordo com a vontade individual, uma fonte de atos autoritário-judiciais. (Luiz Fux,
Curso de Direito Processual Civil, 3ª ed., 2005, Rio de Janeiro, Forense, p. 1.351.)

No mesmo sentido é a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“Em última análise, porém, só a lei é que define em consideração à forma e ao negócio jurídico documentado, quais os documentos que podem ser havidos como títulos
executivos e enseja, nos casos especificados, a possibilidade de o credor se valer do
processo de execução para a concreta realização do seu direito. A lei, portanto, é
a única fonte para um título ter força executiva. Nem mesmo o acordo das partes
condição”. (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, v. I, 34ª ed.,
2003, Rio de Janeiro, Forense, p. 111.).

Ainda nessa mesma linha de entendimento é o magistério de CÂNDIDO
RANGEL DINAMARCO:
Por outro lado, sendo muito graves as medidas executivas, e podendo conduzir ao
definitivo desapossamento de bens ou à expropriação dos bens do executado contra
a sua vontade, a possibilidade de fazê-Io reduz-se aos casos estritamente previstos
em lei: o elenco de títulos executivos, contidos o Código de Processo Civil (arts. 584585) e leis especiais, constitui numerus clausus, ao qual em hipótese alguma é lícito ao
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intérprete acrescer, sob pena de ilegítima violação da esfera de direitos do (suposto)
devedor. Sequer o próprio obrigado pode conferir executividade aos seus atos com
que constitui ou reconhece dívida. (Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito
Processual, v. I, 2ª ed., 2005, São Paulo, Malheiros, p. 456.).

3.4. Nulidade do título executivo. Casos. Agiotagem. Encargos abusivos
O art. 11 do Decreto 22.626/33, cognominada Lei da Usura e revigorada pelo
Dec. nº 29.11.19911, prevê que ao devedor fosse garantida a repetição dos valores
pagos a maior, a título de juros. Depreende-se daí que a ele, devedor, não poderia ser
restituído o valor pago devidamente, donde ficaria também autorizado deduzir a viabilidade da redução dos juros no negócio jurídico entabulado, por meio da cobrança apenas do valor legalmente autorizado. Esta também seria uma vertente de consagração do
princípio da conservação do negócio jurídico na parte que envolvesse juros.
Essa possibilidade de redução de encargos abusivos é bastante comum em se tratando de CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. É importante ressaltar que, conforme previsão legal, somente será possível a decretação de nulidade parcial do contrato,
resguardando-se, pois, sua parte válida, se esta puder subsistir autonomamente.
Na lição de Humberto Theodoro Júnior, haverá nulidade parcial sempre que “o
vício invalidante se referir apenas a uma ou algumas cláusulas, sem atingir o núcleo do
negócio jurídico” (“Comentários ao novo Código Civil”. Vol. III, Tomo I. Rio de Janeiro:
Forense, 2003, p. 635).
A Terceira Turma do STJ, defende a mesma tese ora defendida ao concluir que,
no contrato particular de mútuo feneratício, constatada a prática de usura, seria possível apenas a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo,
parcialmente o negócio jurídico.
A propósito:
DIREITO CIVIL. TEORIA DOS ATOS JURÍDICOS. INVALIDADES. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. AGIOTAGEM. PRINCÍPIO
DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS E DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS REDUÇÃO DOS
JUROS AOS PARÂMETROS LEGAIS COM CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
1.- A ordem jurídica é harmônica com os interesses individuais e do desenvolvimento econômico-social. Ela não fulmina completamente os atos que lhe são desconformes em qualquer
extensão. A teoria dos negócios jurídicos, amplamente informada pelo princípio da conservação
dos seus efeitos, estabelece que até mesmo as normas cogentes destinam-se a ordenar e
coordenar a prática dos atos necessários ao convívio social, respeitados os negócios jurídicos
realizados. Deve-se preferir a interpretação que evita a anulação completa do ato praticado,
optando-se pela sua redução e recondução aos parâmetros da legalidade.
1

Lei da usura é a denominação informal atribuída, no Brasil, à legislação que define como sendo ilegal
a cobrança de juros superiores ao dobro da taxa legal ao ano (atualmente taxa SELIC) ou a cobrança
exorbitante que ponha em perigo o patrimônio pessoal, a estabilidade econômica e sobrevivência
pessoal do tomador de empréstimo. Nestes casos o emprestador é denominado agiota.
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2.- O Código Civil vigente não apenas traz uma série de regras legais inspiradas no princípio da conservação dos atos jurídicos, como ainda estabelece, cláusula geral celebrando
essa mesma orientação (artigo 184) que, por sinal, já existia desde o Código anterior
(artigo 153).
3.- No contrato particular de mútuo feneratício, constatada, embora a prática de usura,
de rigor apenas a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se contudo, parcialmente o negócio jurídico (artigos 591, do CC/02 e 11 do Decreto 22.626/33).
4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1.106.625/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de
9/9/2011).

A prática de usura e agiotagem, por certo, deve ser repelida, mas não é viável
declarar a nulidade de todo o negócio jurídico, se o mutuário foi beneficiado pela parte
legal do mútuo.
Destarte, se determinado mutuário recebe devidamente o valor do empréstimo,
não se pode esquivar, na condição de devedor, de honrar sua obrigação de pagamento do
valor efetivamente ajustado, acrescido dos juros legais, mas desde que excluído o montante
indevido, eventualmente cobrado do mutuário, sem esquecer que não se pode premiar o
mutuário com nulidade integral do mútuo, mormente porque o ajuizamento de nova demanda pelo credor para cobrança do valor legitimamente emprestado poderá estar inibido
pela prescrição, o que ensejaria enriquecimento sem causa do devedor.

3.4.1. Nulidade da execução. Arguição a qualquer tempo e apreciação
até mesmo de ofício
Nos casos como ora desenvolvido não se faz necessário apresentação de embargos à execução, uma vez que o executado poderá arguir a nulidade em simples petição,
nos próprios autos da execução. A jurisprudência segue o mesmo raciocínio, ex vi das
seguintes ementas:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO DE EXECUÇÃO EMBARGOS DO DEVEDOR - NULIDADE - VÍCIO FUNDAMENTAL - ARGUIÇÃO
NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO - CABIMENTO - ARTIGOS 267, § 3º;
585, II; 586; 618, I DO CPC.”
I - Não se revestindo o título de liquidez, certeza e exigibilidade, condições basilares
exigidas no processo de execução, constitui-se em nulidade como vício fundamental;
podendo a parte argui-la, independentemente de embargos do devedor, assim como,
pode e cumpre ao Juiz declarar, de ofício, a inexistência desses pressupostos formais
contemplados na lei processual civil. II - Recurso conhecido e provido. (Recurso Especial n. 13.960 - SP, in R. Sup. Trib. Just. Brasília, a. 4, (4); 229-567, dezembro l992).

No mesmo sentido e do mesmo Tribunal, a seguinte ementa oficial, verbis:
PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO - TÍTULO IMPERFEITO - NULIDADE - DECLARAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS.
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A arguição de nulidade da execução com base no art. 618 do Estatuto Processual
Civil, não requer a propositura de ação de embargos à execução, sendo resolvida incidentalmente. Recurso conhecido e provido. (REsp. n. 3.079 - MG, Relator Ministro
Cláudio Santos).

No julgamento do REsp. 3.264-PR, o STJ entendeu que:
A nulidade do título em que se embasa a execução pode ser arguida por simples
petição, uma vez que suscetível de exame, ex offício pelo Juiz. (RT 671/187, Rel. Min.
Eduardo Ribeiro).

O Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo tem decidido, reiteradamente, verbis:
Ora, a execução, em qualquer de suas modalidades, além de submeter-se às normas gerais que regem o processo de conhecimento, invocáveis subsidiariamente (art.
586), fica subordinado, igualmente, a regra própria que podem ser especiais, se somente se referem em particular a uma delas.

Ainda acerca do tema, esclarece o artigo 803 do CPC o seguinte:
“Art. 803. É nula a execução se:
I - o título executivo extrajudicial não for líquido, certo e exigível;
“omissis”.

Evidente que se o título da execução não possui os requisitos legais (liquidez, certeza e exigibilidade), atributos inarredáveis de sua executividade, não poderá embasar
nenhuma execução.
Consequência lógica dessa defeituação é a NULIDADE DA EXECUÇÃO.
Em verdade, se o título não pode ser considerado executivo por falta de seu
requisito, é inegável que a parte, por mera petição, pode requerer seja declarada a
carência da ação, pois título executivo inexiste a cobrar.
Em caso semelhante já decidiu a egrégia Terceira Turma do e. STJ, ao julgar o
RESP nº 3.079, relatado pelo Ministro Cláudio Santos, que a matéria não é passível de
preclusão e a nulidade com base no art. 618, do Código de Processo Civil de 1973,
correspondente ao artigo 803 do novo CPC, não se fazendo necessário, em tais casos,
a apresentação dos embargos à execução, podendo ser arguida por petição, a qualquer
momento ou ser decretada ex officio.
O artigo 485, § 3º, do CPC autoriza o magistrado, em qualquer tempo, a verificar a presença das condições da ação e pressupostos processuais.

3.4.2. Nulidade da execução. Arguição sem necessidade de segurança de
juízo. Possibilidade e previsibilidade
Qualquer executado pode e deve arguir a nulidade de execução por vício fundamental nos próprios autos da execução, ex vi dos artigos 485, § 3º; 784, II; 783; 803, I;
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485, VI; 783, II do CPC, sólida corrente doutrinária e robusta jurisprudência.
O art. 798, II, do CPC, só permite a execução por quantia certa quando a petição inicial vier acompanhada do demonstrativo do débito, a possibilidade jurídica de
executar, se confunde com a necessidade de vir sempre a petição inicial desse tipo de
execução, instruída com o demonstrativo do débito atualizado desde o vencimento do
título não sentencial até a data da propositura da execucional, com a observação do
artigo 801 do CPC, como já debatida em tópico anterior.

3.5. Títulos executivos extrajudiciais. Cumulação de pedidos executivos
com base em títulos cujos procedimentos e os devedores são diversos.
Ilegitimidade passiva indiscutível
Execução que tem como lastro cumulação de títulos extrajudiciais, com base em
títulos cujos procedimentos e os devedores são diversos, é indiscutivelmente improcedente, mercê da patente falta de legitimidade passiva ad causam.
No caso em estudo, mostra-se mesmo efetivada, em tais ocorrências, a afronta
ao disposto nos arts. 783 e 485, VI, do NCPC, cujo rigor tem sido corroborado pelo
capital da investigação científica, a doutrina, especialmente em face do que a doutrina
denomina de princípio da especificidade da execução (Humberto Theodoro Júnior),
pelo qual: “Em regra, o que prevalece é a inviabilidade, seja de o credor exigir, seja de
o devedor impor prestação diversa daquela constante do título executivo, sempre que
esta for realizável in natura.” (Curso de Direito Processual Civil, V. II, 46.ed, p. 129).
É absolutamente inviável acomodarem-se os ritos de cada um dos procedimentos
na execução por quantia certa, ora em estudo, se o fato gerador incide as particularidades
ora explicitadas.
Não se deslembre que, se é possível cumularem-se títulos executivos - e a resposta
é inegavelmente positiva -, tal providência deverá sempre observar a idoneidade do meio
executório para os títulos cujas obrigações se procura verem cumpridas cumulativamente,
além de figurar o mesmo devedor em relação a cada uma das execuções cumuladas.
Essa é a expressão do disposto no art. 780, do NCPC: “O exequente pode
cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico
o procedimento.”
Paralelamente, previu o enunciado normativo do art. 917, inciso III, do NCPC, de
forma expletiva, como defesa do executado, suscitar a indevida cumulação de execuções.
Humberto Theodoro Júnior, já citado anteriormente, ao tratar do cúmulo executivo, professou (Curso de Direito Processual Civil, V. II, 46. ed., p. 176): “Não se
permite cumulação, por exemplo, de execução de obrigação de dar com de fazer. O
tumulto processual decorrente da diversidade de ritos e objetivos seria evidente, caso
se reunissem, num só processo, pretensões tão diversas. A aplicação mais frequente de
execução cumulativa ocorre mesmo é com os títulos de dívida de dinheiro.”
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