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Sumdrio: 1. Questoes suscetiveis de apreciacao no processo. 2.
Consideracoes iniciais: 0 tftulo executivo. 3. Execucao forcada e seus
Iirnites. 4. Contradit6rio e cognicao na execucao, 5. Extincao do pro
cesso de execucao: sentence de conteiido decisorio variavel. 6. as
embargos s: sua independencia em face do processo de execucao, 7.
Embargos relativos as condicoes da acao. 8. Conclusao,

1. QUESTOES SUSCETIvEIS DE APRECIA';XO NO
PROCESSO
Ao longo do processo, seja ele cautelar ou principal,cognitivo ou de
execucao, sao iruimeras as questoes sobre as quais 0 juiz deve se pronunciar
ate 0 provimento jurisdicional definitivo.
De acordo com a doutrinal, sao de tres ordens essas questoes: as

1. Sobre esse trinornio, v. Alfredo Buzaid, Do agravo de peticdo, n. 36-40, p. 81-90;
Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, v. 1, n.132, p. 248; Dinamarco, Fundamentos,
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processuais, aquelas relativas as condicoes de a~ao e as relacionadas ao merito-,
No presente estudo, procurar-se-a demonstrar a interacao das quest6es
relacionadas as condicoes da acao no processo de execucao e no processo
de embargos do executado e suas implicacoes.

2. CONSIDERA<;OES INICIAIS: 0 TITULO EXECUTIVO
A execucao tern como pressuposto basico a existencia de titulo exe
cutivo, cujo conteudo, para sua consecucao, deve atestar certeza e liquidez
do credito. Ja a exigibilidade, elemento estranho ao titulo executivo, situa
se exclusivamente no campo do direito material, muito embora deva cons
tar do titulo a indicacao de sua ocorrencia'.
A certeza do direito depende da correta definicao dos sujeitos ativos
e passivos, da natureza da relayao juridica e do objeto do direito, A liqiii
dez, atributo relacionado apenas aos direitos e obrigacoes que tenham por
objeto coisas fungfveis, refere-se a indicacao da quantidade do objeto do
direito mencionada no titulo executive; deve haver a indicacao de uma
quantidade determinada de bens (ou ao menos determinavel), por isso se
diz que a liquidez do credito se contenta com a determinabilidade do
quantum debeatur, ou seja, 0 titulo executive deve fornecer elementos para
que, atraves de operacao aritmetica, possa ser encontrado 0 mimero de
unidades a ser objeto do processo de execucao. "Assim: a) quando a
obrigacao tern objeto nao-quantificavel, a certeza cumpre 0 objetivo de
n. III, p. 203, Litisconsorcio, n. 37, p. 187; Kazuo Watanabe, Da cogniciio no processo
civil, n. 14, p. 51 e s. No entanto, cf. ainda Celso Neves (Binomio, trinornio ou quadrinomio",
RT, 517: II), que elenca 0 merito, as condicoes da a~ao, os supostos processuais e 0
pressuposto unico (no caso, a propositura da demanda) e Botelho de Mesquita (Da a~ao
civil, §§ 12 e 13, p. 89-101), que elenca quatro questoes suscetfveis de serem apreciadas
pelo juiz: a) as relacionadas ao direito ~ administracao da justica; b) os pressupostos
processuais; c) as condicoes de admissibilidade da a~ao e d) as relacionadas ao direito de
a~ao. Cf. tambem Emilio Betti, Diritto processuale civile italiano, n. 27-38, p. 111-68.
Segundo Betti, urn processo (e uma relacao processual) "si svolge avendo per oggetto il
controllo dei pressuposti necessari per una valida costituzione del rapporto processuale e per
l'ammissibilita di una trattazione del merito e di un provvedimento sui merito" (p. 113).
2. No processo de execucao, ha 0 merito "representado pela pretensao executiva
deduzida mediante a demanda inicial. 0 fato de eventual julgamento a respeito ter outra sede
(a dos embargos) nao significa que merito inexista naquele processo" (cf. Dinamarco,
Fundamentos, cit., n. 112, p. 207). Entretanto, em funcao das questoes de merito do
processo de execucao somente poderem ser apreciadas nos embargos do executado, nao
haveria urn trinornio de questoes, mas urn binomio,
3. Camelutti, corretamente, afirma que 0 direito resultante do titulo deve ser certo,
lfquido e exigfvel tlnstituciones del proceso civil, n. 175, p. 271).
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fixacao do objeto da execucao; b) quando quanti fica vel, 0 reqursito de
certeza chega ao ponto de determinar a natureza da obrigacao, seus sujeitos
e certas qualidades das coisas a serem entregues, sem quantifica-las: c)
nesse caso, a quantificacao conduz a Iiquidez'v'. Relativamente a exigibili
dade, elemento estranho ao conteudo formal do titulo, esta apenas afirma
que chegou 0 momenta da satisfacao da vontade concreta da lei, sem
impedimento legal, nao tendo qualquer relacao com a adequacao da via
executiva, mas com a necessidade concreta da jurisdicao>,
Exigibilidade, certeza e liquidez estao intimamente relacionadas ao
conteiido do tftulo executivo e nao a sua forma. Sao atributos relacionados
a natureza e ao montante do direito subjetivo atestado no titulo.
o tftulo executivo nao prova a real existencia do direito alegado nem
tampouco cria direitos; e apenas e tao-somente ato ou fato jurfdico, que
integra as condicoes da a~ao executiva e que, por consequencia, permite a
sua propositura. Por essa razao se diz que a a~ao executiva e abstrata e
independe do direito subjetivo material alegado pelo exequente, sendo ela
o caminho adequado a satisfacao de sua pretensao (eis af 0 que a doutrina
denomina de eficacia abstrata do tftulo executivojs.
o Estado condiciona 0 exercfcio da atividade jurisdicional, em cada
caso, a correlacao entre 0 provimento jurisdicional desejado e a situacao
desfavoravel lamentada pelo demandante.
Assim sendo, 0 titulo executivo e 0 pressuposto fundamental de qual
quer execucao (nulla executio sine titulo), pois toma adequada a via da
execucao forcada. Na verdade, 0 titulo executivo nao tem carater constitu
tivo da a~ao executiva. Sua finalidade, repita-se, e muito mais simples:
apenas toma adequado 0 processo de execucao, nao sendo portanto fonte
autonoma do poder de exigir a atuacao da vontade sancionat6ria atraves do
processo (acao executiva)?.
A finalidade do tftulo executivo e a de atuar a vontade da lei, median
te a irnposicao de medidas executivas pelos orgiios jurisdicionais, destina
das a tutela de certos interesses. Isso significa que a lei concede eficacia
abstrata de aplicar a san~ao a um determinado fato ou ato jurfdico que nada
mais e que 0 tftulo executivo.

4. Cf. Dinamarco, Execuciio civil, n. 321-33, p. 482-95.
5. V. Humberto Theodoro Junior, Processo de execuciio, cap. XXIV, n. 8, p. 361.
Dinamarco afirma que 0 tftulo deve indicar condicoes de exigibilidade iExecuciio civil, cit.,
n. 323, p. 483).
6. Cf. Liebman, Processo de execuciio, n. 8, p. 19-22; Dinamarco, Execuctio civil,
cit., n. 235, p. 361.
7. Dinamarco, Execuciio civil, cit., n. 232, p. 358.
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o C6digo de Processo Civil

(arts. 584 e 585) e leis especiais elenca
ram taxativamente os titulos executivos, sendo defeso ao interprete conce
der eficacia executiva a qualquer outro fato ou ato.
Por essa razao, interpretar extensivamente 0 rol dos tftulos executivos
e violar frontal mente a esfera de direitos do (suposto) devedor''.
Do ponto de vista estritamente legal, nao ha diivida de que 0 rol de
tftulos executivos extrajudiciais, disposto no art. 585 do Codigo de Proces
so Civil, nao e exemplificativo. Mendonca Lima observa com propriedade
que "nao e a natureza da obrigacao que qualifica urn titulo como executivo
ou nao executivo, e, sim, a sua inclusao entre os titulos executivos por
expressa disposicao legal't".
o legislador processual elencou os tftulos executivos em numerus
clausus, nao deixando margem a interpretacoes ampliativas ou integracao
por analogia. Isso porque e sempre excepcional executar sem antes conhe
cer (os tftulos executivos estao sujeitos a regra da tipicidade).
No titulo executivo judicial, a sentenca condenat6ria ja esta no mundo
jurfdico e e exatamente 0 titulo, requisito inafastavel da execucao.
No titulo executivo extrajudicial, a eficacia executiva foi atribuida
pelo legislador, nao haven do necessidade de processo de conhecimento.
Sobre a possibilidade do credor portador de titulo executivo extraju
dicial propor demanda cognitiva, a doutrina e a jurisprudencia acolhem
duas correntes: a primeira sustenta que 0 portador de titulo executivo

8. Nesse sentido, decidiu em sede de embargos 0 Superior Tribunal de Justica que os
contratos de abertura de credito niio sao titulos executivos (STJ, 3~ T., REsp 29.597-3-RS,
j. 10-9-1993, reI. Eduardo Ribeiro, m. v.). Cf., no mesmo sentido, voto vencido do juiz
Rangel Dinamarco no n. I? TACivSP, Pleno, na Un. Jur. 283.540, j. 21-10-1982, reI.
Fonseca Tavares, m. v. (Dinamarco, Execucdo civil, cit., v. 2, p. 414-26). Consoante esses
julgados e a real intencao do legislador ao elencar taxativamente 0 rol dos tftulos executivos
(que ja nao sao poucos), 0 contrato de abertura de credito nao pode ser considerado titulo
executivo, porquanto (a) no momento da celebracao do contrato, debito algum havia, (b) nao
se pode permitir confissiio de dividafutura dotado defutura liquidez, (c) a exigencia contida
no inc. II do art. 585 do C6digo de Processo Civil e a de que 0 executado tenha "a
obrigaciio de pagar quantia determinada", (d) os extratos da conta corrente do devedor sao
documentos unilateralmente produzidos e (e) nao se sabe a forma pela qual as instituicoes
financeiras chegaram aos valores indicados na peticao, ja que nos extratos sao computados
encargos e juros nao suficientemente explicados. Dessa forma, nao ha duvida de que
incorreta esta a orientacao do Primeiro Tribunal de Alcada Civil do Estado de Sao Paulo
expressa na Siimula II: "0 contrato de conta corrente, feito por estabelecimento bancdrio
a correntista, assinado por duas testemunhas e acompanhado do extra to da conta corrente
respectiva, e titulo executivo extrajudicial" (lncidente de Un. Jur. 283.540-SP, 21-10-1982,
Pleno, reI. Fonseca Tavares, m. v., iTA, 83:01).
9. Alcides de Mendonca Lima, Titulo executivo extrajudicial Saraiva do Direito, v. 73, p. 421.
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extrajudicial nao tern interesse processual na propositura de acao cognitiva,
pois the proporcionaria urn titulo executivo que ja tern 10; a segunda defende
a tese diametralmente contraria, pois 0 processo de conhecimento ao credor
proporcionara urn titulo executivo judicial, conferindo-Ihe maior seguranca
e servindo como meio de coacao psicol6gica sobre 0 devedor!'. Parece
estar com a razao a primeira corrente, pois a existencia do titulo torna
inadequada a tutela cognitiva; nessas situacoes, 0 processo de conhecimen
to deve ser extinto sem julgamento do merito, sendo 0 autor. carecedor de
a~ao por falta de interesse processual (CPC, art. 267, inc. VI).

3. EXECU';AO FOR';ADA E SEUS LIMITES
A partir da natureza e medida do sacriffcio a ser imposto ao patrimo
nio do executado e que 0 juiz deve determinar os atos de agressao patrimo
nial a serem praticados desde 0 infcio do procedimento executivo. A medi
da correta da execucao esta intimamente vinculada a ideia de execucao
equilibrada. A execucao deve ser 0 mais eficiente possfvel, com 0 menor
sacriffcio do devedor. Por essa razao 0 legislador impos verdadeira lirnita
~ao polftica ao processo de execucao ao determinar: "quando por varies
meios 0 credor puder promover a execucao, 0 juiz rnandara que se faca pelo
modo menos gravoso para 0 devedor" (CPC, art. 620).
No processo de execucao, 0 juiz deve sempre preocupar-se com a
necessaria linha de equilibrio entre os interesses do credor e do devedor,
(a) nao onerando 0 patrirnonio deste mais do que necessario (art. 620, CPC)
e tambern (b) nao comprometendo a efetividade do processo executivo em
nome de uma tutela a maus-pagadoresl-.

4. CONTRADITORIO E COGNI';AO NA EXECU';AO
No processo executivo, nao e possfvel a discussao e fixacao do direito
das partes. Entretanto, mesmo nele, as partes estao garantidas todas as
10. Egas Dirceu Moniz de Aragao, Comentdrios ao Codigo de Processo Civil, n. 526,
p. 572; Dinamarco, nota 117 ao Manual de direito processual de Liebman, p. 181-2; 1~
TACivSP, 2~ Carn., Ap. 281.182, j. 30-6-1981, reI. Rangel Dinamarco, m. V., in Dinamarco,
Execucdo civil, cit., v. 2, p. 11.
11. Werter R. Faria, Afoes cambidrias, p. 24;
reI. Juiz Andre Mesquita, j. 8-6-1993, v. u.

I~TACivSP, 3~

Carn., Ap. 475.072-5-SP,

12. Cf. Dinamarco, Execuciio civil, cit., n. 188, p. 305.
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faculdades inerentes ao contraditorio e a .ampla defesal", Em qualquer
relacao juridica processual 0 que efetivamente importa e a garantia do real
acesso a ordem juridica justa atraves do processol".
Apesar de 0 processo de execucao apenas ter por objetivo a realizacao
da prestacao que 0 titulo faz presumir como urn direito pre-reconhecido ao
exequente, ha nele verdadeiro contraditorio, com 0 escopo de preparar 0
provimento final satisfativo atraves de providencias instrumentais coloca
das a disposicao pelo legislador->,
Muito embora nao haja no processo de execucao atividade cognitiva
acerca do meritum causae, ate porque nao ha merito a ser decidido, pois a
discussao sobre a existencia ou inexistencia do credito se da apenas nos
embargos, isso nao quer dizer, em absoluto, que sobre nada se instrua no
processo executivo. Sao palavras de Liebman's: "varies casos podem ocor
rer em que dentro da propria execucao surjam os assim chamados inciden
tes, isto e, questoes duvidosas tao importantes que, para resolve-las, se
tome necessario recorrer aos meios e as garantias do processo de cognicao:
abre-se entao, verdadeiro processo de cognicao, em que se observam e
respeitam regras e princfpios proprios desta especie de processo...".
Portanto, a atividade cognitiva no processo de execucao esta presente!";
a diferenca e que nele essa atividade e desenvolvida com uma finalidade

13. Sobre 0 contradit6rio no processo de execucao, cf. Tania, 0 contradit6rio no
processo executive, Revista de Processo, n. 28, p. 55-95; Martinetto, II giudice dell'esecuzione,
in L'espropriazione forzata, n. 6, p. 10 e s.; Bonsignorini, L'esecuzione forzata, cap. I, n.
14, p. 42-3; Dinamarco, Execuciio civil, cit., n. 97-102, p. 161-78, Direito processual civil,
n. 127, p. 198 e s. Sobre 0 contradit6rio que 0 juiz deve observar, cf. Dinamarco, A
instrumentalidade do processo, n. 16, p. 126-37.
14. A expressao "ordem juridica justa" e do processualista Kazuo Watanabe. "Nao
se pode pretender a plenitude da igualdade juridica, na experiencia concreta, sem urn
ordenamento juridico efetivamente igualitario e sem que os interessados tenham aces so ~
informacao plena a respeito do conteiido das normas juridicas que 0 compoern' (cf. Assistencia
judiciaria e 0 Juizado Especial de Pequenas Causas, n. 2, in Juizado Especial de Pequenas
Causas, p. 161 e s.). Para Candido R. Dinarnarco, 0 "acesso ~ ordem jurfdica justa"
significa a "abertura de carninhos para obter solucoes justas para conflitos e eliminaeao de
estados de insatisfacao - justas porque conformes com os pad roes eticos e sociais da
nacao" (v. Superior Tribunal de Justica e acesso ~ ordem jurfdica justa, in Recursos no
Superior Tribunal de Iustica, p. 251).
15. Ja e ultrapassada a posi"ao doutrinaria segundo a qual a adrnissibilidade dos
embargos, regidos pete princfpio do contradit6rio, dispensaria ou mesmo afastaria a incidencia
do contradit6rio no processo executivo (Liebman, Processo de execuciio, cit., n. 18, p. 43).

16. Processo de execuciio, cit., n. 26. p. 65.
17. Kazuo Watanabe sustenta que a cognicao no processo de execucao e rarefeita,
sendo limitada no plano vertical, no sentido da profundidade (Da cogniciio, cit., n. 20. p.
86, e n. 20.5. p. 90).
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eminentemente pratica, com vistas sempre a pronta satisfacao do credorl'',
com 0 menor sacriffcio possivel ao devedor. Pensando exatamente nisso, 0
legislador concedeu uma serie de meios para a realizacao do direito.
Ao contrario do que ocorre no processo de conhecimento, no processo
de execucao a cita~ao nao tern por fim chamar 0 executado para se defen
der, mas sim 0 de cumprir a vontade concreta da lei atraves da obtencao de
urn provimento jurisdicional satisfativo. Por essa razao a execucao consiste
em urn conjunto de atos judiciais tendentes a satisfacao da obrigacao
contida no titulo por meio de urn processo de expropriacao de bens, obri
ga~ao de fazer, entrega de coisa certa e outros.

5. EXTINf;AO DO PROCESSO DE EXECUf;AO: SENTENf;A
DE CONTEUnO DECISORIO VARIAVEL
No processo de execucao, nao ha uma sentenca declarando a existen
cia da obrigacao ou condenando 0 devedor. Ha, na verdade, uma sentenca
declarando extinto 0 processo em decorrencia de ter-se operado qualquer
uma das causas extintivas do credito (excecao feita aos casos de reconhe
cimento de prescricao).
o fato e que, incidindo uma das hip6teses do art. 794 do C6digo de
Processo Civil, ao juiz apenas cumpre 0 indispensavel dever de proferir
sentenca declarando extinto 0 processo de execucao, Incidindo qualquer das
hipoteses previstas no mencionado dispositivo, extinta estara a relacao
jurfdica material existente entre as partes!".
Entretanto, podera 0 processo de execucao ser extinto por outras
causas. Na verdade, a extincao do processo podera ainda ocorrer se ausente
qualquer uma das condicoes da a~iio (carencia) ou em razao de qualquer
uma das causas relacionadas ao processo, aos seus sujeitos, atos ou pressupostos.

18. Camelutti refere-se ~ atribuicao (do bern) como equivalente judiciario do
adimplemento, que e dotado de uma "efficacia estintiva dell'obbligo del debitore e costitutiva
del diritto del creditore sui bene. che ne costituisce l'oggeuo" (Diritto e processo, n. 225-8.
p. 347-50). A atribuicao do bern representa aperias 0 ultimo ate do processo de execucao,
porquanto 0 resultado pretendido pelo legislador e obtido e a satisfacao.

19. "A extincao da execucao, at, e sempre fenomeno conseqilencial: 0 processo
executivo nao hli de subsistir porque jli nao subsiste a dfvida, quer com satisfacao do credor
(inciso I). quer sem ela (incisos II e III)". Cf. Jose Carlos Barbosa Moreira. Notas sobre a
extincao da execucao, in Temas de direito processual civil, 5~ serie, n. 6. p. 175. Barbosa
Moreira critica tambern 0 texto do art. 794. pois nao precisaria nem mesmo ser desdobrado
em incisos: "bastaria estabelecer que a execucao se extingue quando se extingue a dtvida
exeqiienda... A nao ser, e claro, que se optasse por incluir no dispositivo as hip6teses de
extincao do processo executivo sem extin~ao da divida" (Notas.... in Temas, cit.).
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Assim, a inicial poden! ser indeferida por estar incompleta ou por nao
se achar acompanhada dos documentos indispensaveis a propositura da
a~ao executiva, tais como 0 proprio titulo executivo (CPC, art. 616)20.
Couture dizia que "el juez califica el titulo ejecutivo y deniega el petitorio
si considera el titulo inhabil 0 accede a 61 si el titulo es idoneo" 21.
Nesse sentido, decidiu 0 Superior Tribunal de Justica que 0 juiz deve
verificar, de offcio, "se existe titulo executivo, indeferindo a inicial, caso
isso nao ocorra", sendo feita a ressalva de que "pesquisar quanto ao valor
das taxas cobradas e submete-Ias a confronto com 0 direito material ultra
passa 0 exame da executoriedade e esta a depender de embargos'W. Essa
decisao vern de encontro a uma premissa maior, no sentido de que nao se
deve perrnitir atos de agressao patrimonial atraves de constricao judicial, se
o credor nao dispoe de titulo executivo. A apreciacao da questao sobre a
existencia do titulo somente em eventuais embargos "constitui grave e
ilegal inversao sisternatica'V'.
No caso de materias de ordem publica, como aquelas relativas as
condicoes da acao e aos pressupostos processuais, 0 interesse 6 do proprio
Estado em declarar que nao ha disposicao de exercer a funcao jurisdicional-",
As norrnas que disciplinam essas rnaterias, por serem cogentes, indepen
dem da vontade das partes em conflito para serem aplicadas. No processo
de execucao->, como no processo de conhecimento/", 0 juiz devera conhe

20. Dinarnarco, Execuciio civil, cit., n. 293 e 294, p. 446 e s.
21. Fundamentos del derecho procesal civil, n. 295, p. 454. Alias, utilizando a mesma
expressao, 0 Primeiro Tribunal de Alcada do Estado de Slio Paulo indeferiu peticao inicial
de processo de execucao por Ihe faltar titulo habit, com fundamento no inc. V. do art. 295,
do C6digo de Processo Civil (Ap. CIV. 475.134-0, l' Cam., reI. Elliot Akel, j. 3-5-1993,
v. u., JTACSP-Lex, 142:83).
22. REsp 39.580-1-SP, 3~ T., reI. Min. Eduardo Ribeiro, j. 29-11-1993, v. U., DJU,
7-2-1994, p. 1180, s~lio I, ementa, Boletim da AASP, n. 1.843, p. 46-e. No mesmo sentido,
reconhecendo em mandado de seguranca a impossibilidade de se citar para 0 pagamento em
vinte e quatro horas, sob pena de penhora, sem titulo executivo que embase 0 processo de
execucao, cf. I~ TACivSP, MS 430.250-7, 3~ Cam., reI. Araujo Cintra, j. 19-2-1990, Boletim
da AASP, n. 1.637, p.109.
23. Dinamarco, Execuciio civil, cit., n. 295, p. 448.
24. Moniz de Araglio, Comentdrios ao C6digo de Processo Civil, cit., n. 541, p. 584,
e Dinamarco, Execuciio civil, cit., n. 293, p. 446.
25. Moacyr Amaral Santos, Primeiras linhas, n. 851, p. 216; Humberto Theodoro
Junior, Curso de direito processual civil, v. 3, n. 654, p. 27, e Dinamarco, Execuciio civil,
cit., n. 244, p. 376.
26. Arruda Alvim, Manual, cit., 11. 122, p. 234; Humberto Theodoro Junior, Curso de
direitoprocessual civil, cit., v. I, n. 317, p. 309, e n. 320, p. 312.
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ce-las a qualquer tempo e de offci0 , independentemente da oposicao de
embargos do executado ou de sua manifestacao no processo executivo-".
Nesse sentido, Dinamarco pondera que "e preciso debelar 0 mito dos
embargos, que leva os jufzes a uma atitude de espera, postergando 0
conhecimento de questoes que poderiam e deveriam ter sido levantadas e
conhecidas liminarmente, ou talvez condicionando 0 seu conhecimento a
oposicao destes. Dos fundamentos dos embargos (CPC, art. 741), muito
poucos sao os que 0 juiz nao pode conhecer de offcio, na propria execucao' '28.
Na mesma linha do que ora se sustenta, os tribunais brasileiros cada
vez mais tern aceito as denominadas excecoes de pre-executividade, por
quanta sao questoes passfveis de apreciacao independentemente da oposi
~ao de ernbargos-".
Por tudo isso, nao se pode ignorar que a defesa do executado nao se
faz somente atraves dos embargos, mas tambern atraves do processo de
execucao-". Assim sendo, a sentenca que extingue 0 processo de execucao
podera ter conteudo decis6rio diverso, amplo ou restrito, de acordo com a
sua intensidade.
No caso de reconhecimento de carencia de a~ao fora dos embargos a
execucao, ou seja, no processo de execucao, 0 pronunciamento judicial tera
conteiido decisorio amplo.
Nos casos em que 0 juiz da execucao cumpre apenas decisao proferida
em outro processo, 0 conteiido decis6rio sera restrito. Isso ocorre, por
exemplo, quando (a) os embargos a execucao sao julgados procedentes ou
(b) e reformada ou (c) rescindida a sentenca que constitui 0 titulo habil para
a execucao ou (d) nos casos em que e revista a sentenca penal condenat6ria.

54. Alias, utilizando a mesma
ulo indeferiu peti~ao inicial
ento no inc. V. do art. 295,
reI. Elliot Akel, j. 3-5-1993,
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vo que embase 0 processo de
Cintra, j. 19-2-1990, Boletim

p. 216; Humberto Theodoro
e Dinarnarco, Execuciio civil,
Theodoro Junior, Curso de
312.

27. Em sentido contrario ao do texto, manifestou-se em parecer Alcides de Mendonca
Lima no sentido de que nao ~ possfvel ao devedor discutir no processo de execucao materia
tfpica de embargos. 0 autor inclui, entre essas materias tfpicas, a falta de exigibilidade e
liquidez (cf. A~ao executiva - necessidade da penhora para discutir a exigibilidade dos
titulos, in Processo de conhecimento e processo de execuriio). Para esse autor (A revelia
nos embargos do devedor, Ajuris, 27:153, p. 163), somente atraves de embargos do executado
caberia qualquer defesa no processo de execucao.

28. Execuciio civil, cit., n. 294, p. 448.
29. 19 TACivSP, AgI 520.310-7, I~ Cam., reI. Juiz Elliot Akel, j. 13-10-1992, v. u.,

iTACSP-Lex, 143:24.
.
In

30. Cf. Jose Raimundo Gomes da Cruz, Observacoes sobre 0 processo de execucao,
0 processo e a Constituiciio de 1988, p. 247 e s.
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6. OS EMBARGOS E SUA INDEPENDENCIA EM FACE DO
PROCESSO DE EXECU<;AO
Nao sera no processo executivo que 0 devedor pedira desconstituicao
do titulo ou declaracao negativa da existencia da obrigacao, mas atraves de
processo cognitiv0 31- 32 ao de execucao, denorninado pelo C6digo de Pro
cesso Civil de embargos do devedor-". Enquanto na cognicao "a atividade
do juiz e prevalentemente de carater 16gico", na execucao, sua atividade e
"prevalentemente pratica e material" 34. Destarte, e "natural que a cogni
C;~o e a execucao sejarn ordenadas em dois processos distintos, construidos
sobre princfpios e norrnas diferentes, para a obtencao de finalidades muito
diversas'P>,
Por serem reconhecidarnente os embargos do devedor processo de
conhecimento-", e unanime que a sentenca que aprecia 0 pedido feito pelo
embargante (executado) nos embargos do devedor, seja julgando-os proce
dentes, parcialmente procedentes ou improcedentes, e de merito.
o objeto material do processo nos embargos do devedor e a pretensao
deduzida pelo embargante; e 0 merito do processo estabelecido no pedido
forrnulado pelo demandante (no caso, 0 embargantej'".
Difere 0 objeto do processo (genero) do objeto litigioso do processo
(especie), pois enquanto 0 primeiro indica precisarnente a pretensao proces
sual (objeto sobre 0 qual 0 juiz deve necessariarnente decidir principaliten,
31. Sergio Costa, Manuale di diritto processuale civile, n. 450, p. 591.
32. Carnelutti refere-se ~ insercao de urn processo de cognicao no curso do processo
executivo (cf. Diritto e processo, cit., n. 221, p. 343).
33. A terminologia correta e utilizada no texto

~

embargos do executado.

34. Liebman, Processo de execuciio, cit., n. 18, p. 43-4.
35. Liebman, Processo de execudio, cit., n. 18, p. 44. Essa inconciliabilidade entre a
atividade tipicamente cognitiva e a atividade de execucao foi reconhecida por Ovfdio A.
Baptista Silva (Curso de processo civil, v, 2, p. 105 e s.) e Araken de Assis (Manual do
processo de execudio, v. 2, p. 946).
36. Haroldo Pabst diverge da posicao da doutrina ao procurar caracterizar os embargos
do executado como defesa, tal como a contestacao no processo de conhecimento. Para tanto,
estabelece uma comparacao dos embargos com a defesa na execucao existente no direito
processual germanico (cf. Natureza juridica dos embargos do devedor, p. 65-75). Todavia,
sua tentativa fracassa, porquanto nos embargos M pedido expresso de determinada tutela
jurisdicional.
37. A locucao objeto material do processo indica com maior precislio 0 merito, pois
distingue-se com clareza da locucao objeto formal do processo, relacionada aos pressupostos
processuais e as condicoes da a~lio. V. Rogerio Lauria Tucci, Do julgamento conforme 0
estado do processo, n. I, p. 3 e s.
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o segundo indica toda a materia controvertida submetida a cognicao judi
cial, delimitando precisamente a lide 38 .
o merito da causa (meritum causae) nada mais e que a pretensao
processual, veiculada pela demanda, devendo 0 orgao jurisdicional prover
somente sobre ela. Ao contrario do que ocorre no processo de execucao, ha
no processo incidente e eventual dos embargos do executado verdadeiro
julgamento da pretensao deduzida em confonnidade com 0 direito subs tan
cial. Nao se trata de mero incidente, mas de processo autonomo, incidente
ao processo de execucao, sobre 0 qual haven! pronunciamento jurisdicional
passfvel de ser coberto pela forca de coisa julgada, Somente nos embargos
a execucao e que 0 6rgao jurisdicional definira se 0 exequente e ou nao
titular do direito que alega; assim, 0 executado que quiser opor resistencia
a pretensao do exequente tern 0 onus de embargar.
Essa situacao ocorre por forca do reconhecimento, pelo legislador, da
eficacia abstrata do titulo executivo. 0 juiz simplesmente aceita 0 titulo em
sua eficacia e da seguimento ao processo de execucao, pois nao the e lfcito
por em diivida 0 credito afinnado pelo exequente. E incorreto afinnar que,
no processo de execucao, 0 juiz presume a existencia do direito, pois a
presuncao e dirigida naturalmente a urn julgamento e, como e sabido, na
execucao 0 juiz nao julga a respeito de sua existencia.
No processo de execucao, 0 merito reside na pretensao deduzida pelo
exeqiiente na demanda inicial. A diferenca e que as questiies relativas ao
merito terao julgamento em outro processo (nos embargos, se forem opos
tos) e isso, em absoluto, nao faz presumir que no processo de execucao nao
haja merit0 39- 40 . A apreciacao do merito da execucao sera feita nos embar
gos, com uma sentenca declarando procedente, parcialmente procedente ou
improcedente a pr6pria execucao, ou, respectivamente, segundo a tennino
logia correta, improcedencia, procedencia parcial ou procedencia dos embar
gos41.

38. Cf. Arruda Alvim, Manual, cit., n. 138, p. 260-2; Milton Paulo de Carvalho, Do
pedido no processo civil, n. 5.2., p. 58 e s.; Jose Rogerio Cruz e Tucci, A "causa petendi"
no processo civil, cap. 3, § 29, n. 7, nota 46, p. 77 e s.
39. Cf. Dinamarco, 0 conceito de merito no processo civil, in Fundamentos, cit., n.
112, p. 206-8. V. tambem nota n. 1.
40. 0 C6digo de Processo Civil, no art. 475, inc. III, reconhece 0 que ora se afirma
ao se referir a sentence "que julgar improcedente a execucao de divida ativa da Fazenda
PUblica" que, na verdade, e a sentenca que julga procedentes os embargos de merito opostos
a execucao,
'
41. Sobre a propositura de demanda autonoma em razao de execucao injusta e
nao-embargada, com vistas aobten~lio de provimento jurisdicional declarat6rio de inexistencia
do credito ou desconstitutivo do titulo executivo, tratou Jose Rogerio Cruz e Tucci em
estudo ainda inedito ("Tutela processual do direito do executado"). No caso de execueao
injusta finda e nac-embargada, 0 executado tera direito a tutela jurisdicional, porquanto
"quem paga, na execucao nao embargada, a divida ou nela ve seus bens expropriados,
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7. EMBARGOS RELATIVOS

As

CONDI~OES DA A~AO

A materia relativa as condicoes da ayao jamais preclui.. devendo ser
desde logo reconhecida pelo juiz e ate mesmo sem provocacao das partes.
Entretanto, nao sendo manifesta a ausencia de uma delas, 0 juiz deve
receber a peticao inicial do processo de execucao, para depois de necessaria
atividade instrut6ria pronunciar-se sobre ela.
No processo de embargos de executado, com maior possibilidade de
desenvolver ampla cognicao, essa carencia de acao no processo executivo
tambem podera ser decretada, extinguindo-o se for 0 caso. Obviamente isso
acarretara a procedencia dos embargos com julgamento do merito (embar
gos de merito), que por sua vez provocara a extincao do processo de
execucao por ausencia de uma das condicoes da ayao.
Na hip6tese prevista no art. 741, inc. I, do C6digo de Processo Civil,
a execucao se iniciou regularmente, porquanto presente 0 titulo executivo
judicial e presentes prima facie todas as condicoes da acao. A sentenca
proferida sem regular citacao do reu porta uma aparencia extema de regu
laridade.
Ao contrario do sustentado por grande parte da doutrinav, a sentenca
condenatoria dada num processo para 0 qual 0 reu nao foi chamado por
meio de citacao valida nao e uma sentenca inexistente, pois "el acto
inexistente (hecho) no puede ser convalidado, ni necesita ser invalidado"43-44.
"S6 quanta a uma sentenca que exista, obviamente, se pode cogitar da
producao de efeitos: a que nao existe nao produz nem os processuais, nem
os substanciais, primaries ou secundarios' '45, "Na realidade, todos os efeitos da

sendo a execucao injusta, por inexistencia de direito material do exequente, tern 0 direito de
receber 0 que pagou, atraves da a~ao de repeticao de indebito do art. 964 do CC, da a~ao
de indenizacao do art. 159 do CC ou da a~ao de ressarcimento do art. 574 do CPC"
(Haroldo Pabst, Natureza juridica. cit., p. 98). Esses fundamentos jurfdicos juntamente com
os fundamentos faticos ensejariam a propositura de demanda condenat6ria. V. ainda Humberto
Theodoro Junior, Processo de execuciio, cit., p. 469-72 e, mais uma vez, Cruz e Tucci,
Tutela processual, cit.
42. Araken de Assis, Manual, cit., n. 507.1, p. 955; Egas Dirceu Moniz de Aragao,
Comentarios, cit., n. 345, p. 361; Enrico Tullio Liebman, Nulidade da sentenca proferida
sem a cita~ao do reu, in Estudos sobre 0 processo civil brasileiro, p. 179-84, Processo de
execuciio, cit., n. 90, p. 218; Roque Komatsu, Da invalidade no processo civil, n. 2.3, p.
161-4; Teresa Arruda Alvim Pinto, Nulidades da senten~a, n. 3.1.4, p. 183-204; Vicente
Greco Filho, Direito processual civil brasileiro, n. 16, p. 113.
43. Couture, Fundamentos, cit., n. 234, p. 377.
44. Esta tambern e a posicao de Antonio Janyr Dall' Agnol Jr., pois "nao se tratando
o inexistente de ato jurfdico, mas de simples faro, nao integra 0 regime das invalidades
processuais" (lnvalidades processuais, 1]. 2.1, p. 21).
45. Dinamarco, Litisconsorcio, n. 38, p. 202.
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sentenca se produzem apenas porque sao dispostos pela lei, tanto os secun
darios quanta os principais. Neste sentido, e exato dizer que sao queridos
pelo Estado"46.
Assim e que esse gravfssimo vfcio processual nao impede que a
sentenca venha a receber eficacia executiva.
Tanto isso e verdadeiro que se 0 vfcio nao for a1egado ou de offcio
reconhecido'[', os atos de constricao se efetivarao-". Destarte, "ao ser
citado para a execucao pode 0 executado arguir mediante embargos, a
nulidade da execucao, pelo comprometimento visceral do titulo que Ihe
serve de base"49.
A sentenca que julgar procedentes os embargos a execucao com
fundamento nodisposto no art. 741, inc. I, do C6digo de Processo Civil,
ten! eficacia constitutiva negativa'P. E urn equfvoco pensar que nessa hip6
tese declara-se nos embargos a inexistencia do tftulo. Na verdade, 0 juiz
reconhece nos embargos a nulidade de citacao (reconhece a existencia
dessa invalidade processual), e, principaliter, com eficacia predorninante,
desconstitui 0 titulo.
Embora se trate de nulidade absoluta, essa invalidade processual so
mente existira depois do pronunciamento jurisdicionalt'. Porque, nas pala

46. Liebman, Eficdcia e autoridade da sentenra, p. 73.
47. Dinamarco entende que 0 juiz nlio pode "negar-se a dar infcio a execucao forcada
proposta com base em sentenca condenat6ria passada em julgado (CPC, art. 584, inc. I), sob
o argumento de que fora proferida contra revel mal citado: essa sentenca nlio e inexistente
e e eficaz, com toda a charnada eficacia abstrata do tftulo executivo, ate que deseonstitufda
mediante a oposicao de embargos (art. 741, inc. I).;" Litisconsorcio, cit., n. 38, p. 213, nota
375-G.
48. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, ao estudar 0 sistema de Herbert L. A. Hart (0
conceito de direito, trad. port. A. Ribeiro Mendes, Lisboa, Calouste Gulbenkian, 1986),
sustenta com precislio que as norrnas "genuinamente" de natureza processual tern carater
potestativo, atuando "como saneadoras da inidoneidade de algum ate a obtencao das
consequencias atribufdas pela ordem jurfdica, Em outras palavras, em tais hip6teses , 0 ate
continua com a eficacia que norrnalmente exibiria, mesmo sendo invalido" (Notas sobre 0
conceito e a fun~lio norrnativa da nulidade, in Saneamento do processo, estudos em homenagem
ao prof. Galeno Lacerda, n. 6, p. 139).
49. Celso Neves, Comentarios, n. 105, p. 264 (grifo nosso). 0 autor citado, lembrando
Manuel Antonio Monteiro (Tratado prdtico juridico civel e criminal, ed. 1765, p. 7),
observa que "a falta de citacao nlio era causa de inexistencia, mas era-o de 'nulidade por
direito" (Comentdrios, cit., n. 105, p. 265, nota 15).
50. Roque Komatsu, embora defenda que a sentenca condenat6ria proferida nessas
circunstancias seja inexistente, afirrna que a funcao dos embargos sera a de "desconstituir
a eficacia do tftulo executivo" (Da invalidade, cit., n. 2.3, p. 161 e nota 42).
51. A inviabilidade "nao se identifica com 0 vfcio, mas e 0 'estado' consequente a
decretacao judicial ('Realmente, a nulidade nlio existe antes de sua pronunciacao pelo juiz.
Esquecer isto e fazer torrnentoso urn dos mais relevantes problemas do direito processual'
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vras de Couture 52, "el acto absolutamente nulo tiene una especie de vida
artificial hasta el dta de su efectiva invalidacion; pero la gravedad de su
defecto impide que sobre el se eleve el acto valido": E continua senten
ciando: "la formula serfa, pues, Ia de que la nulidad absoluta no puede ser
convalidada, pero necesita ser invalidada".
"No que diz com a invalidade do ato, lirnita-se a sentenca a reconhe
cer uma situacao jurfdica preexistente e nessa parte sua natureza e erninen
temente declaratoria. Mas, desde que dotado de eficacia (aptidao para
irradiar efeitos jurfdicos), 0 provimento do juiz desconstitui essa excepcio
naI propriedade do ato nulo. A desconstituicao nao e do proprio ato ou dos
efeitos, pois em relacao a eles 0 provimento do juiz e meramente declara
torio de sua juricidade, ou nao, mas, sim, de sua aptidao, mesmo excepcio
nal, para irradiar efeitos. Vale dizer, de sua eficacia'P",
A sentenca proferida nos embargos retirara a eficacia executoria de
que era dotada aquela sentenca condenatorial". Consequentemente, 0 pro
cesso de execucao nao podera prosseguir, porque, uma vez desconstitufdo
o titulo executivo, 0 ordenamento jurfdico nao aceita essa via inadequada
para a satisfacao do direito que 0 seu titular possa eventualmente vir a ter.
Entretanto, e preciso fazer a ressalva de que, em se tratando de vicio
por falta ou nuIidade de citacao, em funcao de sua gravidade, todo e
qualquer processo e adequado para constata-lo-".
A citacao e urn modo pelo qual uma pessoa adquire a condicao de
parte no processo. Antes da citacao ou se for ela portadora de algum vfcio,
o "reu' apenas figura na demanda do autor, nao estando no processo.
Logo, nao pode ser considerado titular de situacoes jurfdicas e passivas.
Em razao exatamente desse grave vfcio, acerca da falta de nulidade
de citacao no processo de conhecimento, se 0 processo correu a revelia,
afirmou Liebman que ela "ofende tao profundamente 0 direito reconhecido
a todo cidadao de defender-se perante 0 juiz que vai julga-lo, que torna

- Calmon de Passos, A nulidade no processo civil, p. 104). Nao ha invalidade sem
pronunciamento judicial...". "E esse consiste nao apenas em reconhecer (= declarar) a
existencia de vfcio invalidante, mas em desconstituir 0 ato e seus efeitos..." (cf. Antonio
Janyr DalI' Agnol, lnvalidades processuais, cit., p. 43).
52. Fundamentos, cit., n. 235, p. 378.
53. Kazuo Watanabe, Breve reflexao sobre a naturezajurfdica da sentenca de nulidade
de casamento, RT, 542:20, p. 25-6.
54. "No processo, mesmo quando eivado de vfcio, 0 ato processual considera-se
valido e eficaz, deixando de se-lo apenas quando urn pronunciamento decrete a nulidade"
(Roque Komatsu, Da invalidade, cit., n. 2.2, p. 208).
55. Cf. a esse respeito, Adroaldo Furtado Fabrfcio, Reu revel nao citado, querela
nullitatis e a~ao rescis6ria, Revista de Processo, 48:27, e Dinamarco, Litisconsorcio, cit., n.
39, p. 232-6. Nesse sentido, decidiu tambem 0 Supremo Tribunal Federal, Pleno, RE 97.589,
j. 17-11-1982, reI. Moreira Alves, v, u., DiU, 3-6-1983.
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radicalmente nulo, juridicamente inexistente 0 processo, igualmente nula e
inexistente a sentenca proferida'P'',
Nesse sentido, decidiu-se que "se a nulidade ipso iure ja nao puder
ser alegada em embargos aexecu~iio, subsiste ainda a a~iio autonoma direta
da querela nullitatis insanabilis, de carater perpetuo, niio prejudicada pelo
quinquenio (hoje, bienio) da a~iio rescis6ria" 57.
Nao obstante essas observacoes, 0 fato e que nao se pode negar a
existencia de sentenca proferida nessas circunstancias, pois produz efeitos
processuais. A sentenca proferida a revelia do reu que nao fora regularmen
te citado existe e e eficaz, mas e absolutamente nula, podendo ser reconhe
cida a sua invalidade (ou nulidade) por qualquer meio, com a sua conse
qiiente desconstituicao atraves da concreta aplicacao da sancao de ineficacia58 .
Na verdade, excecao feita a hip6tese prevista no inc. I, do art. 741, do
C6digo de Processo Civil, faltando uma das condicoes da a~iio, a sentenca
de merito nos embargos do executado apenas reconhece e declara uma
situacao de carenciade a~iio no processo de execucao.
Isso ocorre nos casos em que resta demonstrado 0 excesso de execu
~iio (CPC, art. 741, inc. V), pais 0 titulo determina a exata medida da
execucao (os atos executivos devem ser fieis ao titulo). Por essa razao, a
parte da execucao que exorbite 0 que 0 titulo precisamente indica e execu
~iio sem titulo e, portanto, execucao injusta, passfvel de ser reduzida aos
seus limites com 0 oferecimento de embargos. 0 processo de execucao nao
e colocado a disposicao do credor para a satisfacao de direito nao expresso
no titulo. Desse modo, 0 provimento jurisdicional que se deseja em sede de
embargos e de natureza declarat6ria do exato limite da execucao,
No processo de execucao que nao esta amparado em titulo judicial ou
extrajudicial (v. nota 6)59, 0 que se pretende e a imposicao, em sede de
embargos, do requisito da adequacao a que 0 Estado condiciona 0 exercicio
da atividade jurisdicional, dando 0 provimento desejado em estreita corre
la~iio a determinada situacao lamentada pelo demandante 60- 61. Aqui, a

56. Cf. Nulidade da sentenca proferida sem a citacao do reu, in Estudos, cit., p. 183-4
e Manual de direito processual civil, v. I, p. 269.

ITA,

57. TACivSP, 4'C. Cfv., AgP 81.876, j. 21-6-1966, rel, Batalha de Camargo, m. v.•
sem. 1967, p. 171 e s., in Dinamarco, Litisconsorcio, cit., p. 238.

2~

58. Cf. Cintra-Grinover-Dinamarco, Teoria geral do processo, n. 220. p. 289.

6u revel nao citado, querela
0, Litisconsorcio, cit., n.
Federal, Pleno, RE 97.589,

59. V. nota 7.
60. "0 interesse de agir e representado pela relacao entre a situa~ao antijuridica
denunciada e 0 provimento que se pede para debela-la mediante a aplicacao do direito; deve
essa rela~ao consistir na utilidade do provimento, como meio para proporcionar ao interesse
lesado a protecao concedida pelo direito" (Liebman, Manual, cit., v. 1, n. 74, a, esp. p. 155, trad.).
61. Calamandrei refere-se ~ adequacao dos meios processuais as exigencias substanciais
da justica (cf. lnstituciones de derecho procesal civil, v. 1, § 54, p. 380). 0 processualista
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declaracao e ditame etico e nao economico-processual, pois nao e justo
sujeitar 0 patrimonio de alguern a execucao forcada sem previo titulo
executivo'<. Dessa forma, a sentenca dos embargos devera declarar a ine
xistencia de uma das condicoes da a~ao no processo executivo. A ausencia
de interesse processual esta clara, porquanto falta adequacao entre 0 provi
mento executivo solicitado e a situacao concreta lamentada, nao podendo 0
credor se valer do processo de execucao sem titulo habil. A mesma situacao
ocorrera no caso de cumulacao indevida de execucoes, sendo cabtveis
embargos a execucao para excluir eventual parte ilfqiiida63 . Sobre a execu
~ao indevida sera 0 exeqiiente carecedor de acao.
Ainda prosseguindo sobre os embargos relativos as condicoes da
acao, e sabido que somente a partir do momento em que se torna exigfvel
a obrigacao esta preenchido 0 requisito da necessidade, Por isso, 0 processo
de execucao promovido antes de ser exigfvel a obrigacao deve ser extinto
por falta de legftimo interesse processuals". 0 exeqiiente nao tern ainda
necessidade da tutela jurisdicional executiva, porquanto a obrigacao nao
esta vencida. Nessa hipotese, os embargos do executado reconhecerao essa
carencia de a~ao no processo de execucao por absoluta falta de necessida
de. Essa ea ideia contida no inc. II, do art. 741, do Codigo de Processo Civil.

8. CONCLUSAO
Em todas as situacoes descritas no presente estudo, 0 legislador teve
por escopo observar a exigencia (a) da presenca de titulo habil que permita
a tutela executiva (CPC, arts. 584 e 585) e (b) da fidelidade da execucao
com a vontade sancionatoria expressa no titulo. De toda maneira, as hipo
teses suscitadas sao meramente exemplificatlvas, porque nao e possfvel
descrever todas as situacoes de carencia de a~ao nas quais haja 0 mesmo
grau de infidelidade aos limites do processo de execucao estabelecidos e
impostos pelo titulo executivo como aquelas aqui elencadas.
italiano cita tarnbern urn principio da adaptabilidade do procedimento as exigencias da
causa ou principio da elasticidade processual como maneira de amenizar 0 principio da
legalidade das formas (cf. lnstituciones, cit., §§ 53-54, p. 376-83).
62. Equivocadamente, 0 C6digo de Processo Civil, no art. 618, inciso I, menciona
nulidade da execuciio nos casos em que the faltar titulo executivo.
63. Theotonio Negrao, C6digo de Processo Civil e legislaciio processual em vigor,
nota 12 ao art. 741, p. 522.
64. Calamandrei, lnstituciones, cit., § 37, p. 269-70.
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Nos embargos, com 0 transite em julgado, a sentenca declarat6ria
julgando-os procedentes por carencia de a~ao no processo de execucao
estara revestida da eficacia eautoridade da coisa julgada material. Portanto,
nao se deve confundir ausencia das condicoes da acao nos embargos do
devedor com essa ausencia no processo de execucao, porque 0 merito dos
embargos sera precisamente 0 reconhecimento da carencia da acao execu
tiva (ou, em outra situacao, da falta de pressupostos processuais).
E inconteste que as questoes decididas relativas ao rnerito sao passi
veis de adquirir a imutabilidade da coisa julgada material, 0 que nao ocorre
com aquelas relacionadas a questoes estritamente processuais. A diivida da
doutrina esta nas questoes relativas as condicoes da a~ao. A imutabilidade
de efeitos da decisao de merito proferida nos embargos do executado acerca
da ausencia de uma das condicoes da a~ao no processo executivo serve,
sem duvida, como elemento de reflexao.
Ademais, ainda que nao sejam opostos embargos do devedor, a efica
cia preclusiva em funcao do decurso de prazo para a sua oposicao nao
impede que 0 juiz conheca as materias relativas aos pressupostos proces
suais e as condicoes da a~ao no processo de execucao, porquanto essa
investigacao nao esta adstrita ao processo de embargos.
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