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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de 
Instrumento nº 2085130-31.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em 
que é agravante CONSTRUTORA OAS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, é agravado BANCO CYTIBANK S/A.

ACORDAM, em 24ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do 
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento, com observação 
V.U. Fará declaração de voto convergente o 3º juiz.", de conformidade com o 
voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA (Presidente), DENISE 
ANDRÉA MARTINS RETAMERO E SALLES VIEIRA.

São Paulo, 24 de maio de 2018.

JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2085130-31.2017.8.26.0000

Agravante: CONSTRUTORA OAS LTDA. - Em Recuperação Judicial 
Agravado: Banco Cytibank S/A 
Interessado: Alvarez & Marsal Administração Judicial Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto nº 2657

Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. 

Nulidade da decisão increpada. Rejeição. O douto Juízo “a 

quo” expôs, de forma sucinta e apoiando-se em aresto do 

Superior Tribunal de Justiça, o entendimento quanto à 

limitação cognitiva da exceção de pré-executividade em face 

da complexidade da matéria suscitada. Suspensão do 

processo executivo. Perda superveniente do interesse 

recursal. A execução de origem foi sobrestada em decisão 

superveniente, a qual foi desafiada, pela parte ora 

recorrida, no agravo de instrumento n. 

2234050-44.2017.8.26.0000, pendente de julgamento por 

esta Colenda Câmara. Pedido prejudicado. Submissão dos 

atos constritivos da execução de origem ao crivo do Juízo 

da recuperação judicial da agravante. Acolhimento. 

Matéria suscetível de conhecimento via exceção de pré-

executividade, porquanto dispensa dilação probatória e se 

insere naquelas de ordem pública. Os atos materiais sobre o 

acervo de bens de sociedade em recuperação judicial devem 

ser decididos pelo Juízo onde tramita o referido processo. 

Necessidade de se avaliar a indisponibilidade de bens à luz 

da realidade financeira da devedora e dos fins perseguidos 

pela recuperação judicial. Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça e desta Corte. Eficácia do presente 

entendimento que está condicionada ao fim da suspensão da 

execução e à solução do agravo de instrumento n. 

2125120-29.2017.8.26.0000, no qual pende controvérsia a 

respeito da natureza concursal ou extraconcursal do crédito 

exequendo. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, 

parcialmente provido, com observação.
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Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OAS Construtora 

S/A (“OAS”) contra a r. decisão reproduzida à fl. 23, que rejeitou exceção de pré-

executividade.

A agravante sustenta que a r. decisão apenas transcreveu excerto 

de julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, sem externar os fundamentos 

pelos quais o precedente seria aplicado ao caso. Narra que a execução de origem se 

funda em notas promissórias emitidas pela OAS para garantir acionamento de carta 

de crédito (standby letter of credit) prestada por Banco Citibank S/A, ora agravado, a 

National Infrastructure Development Company Limited (“NIDCO”), terceiro com quem 

a agravante firmara contrato de prestação de serviços e litiga em procedimento 

arbitral. Esclarece que a liberação da garantia, pelo agravado, desobedeceu à ordem 

inibitória proferida pelo eminente Desembargador Teixeira de Freitas, integrante da 1ª 

Câmara de Direito Empresarial desta Corte, em procedimento de Tutela Antecipada 

Recursal, processo n. 1058738-98.2016.8.26.0100. Salienta que tal realidade retira a 

eficácia executiva das notas promissórias e concorre para a extinção da execução. 

Acrescenta que, não obstante o crédito em testilha tenha sido excluído do processo 

de recuperação judicial enfrentado pela OAS, o tema permanece sub judice, no 

incidente de impugnação de crédito n. 0030281-08.2015.8.26.0100, que corre na 1ª 

Vara de Falência e Recuperações Judiciais da Comarca desta Capital. Destaca, em 

especial, que o prosseguimento do feito, em razão do vulto do crédito perseguido, que 

perfaz cifra superior a 120 milhões de reais, comprometerá o plano de recuperação 

judicial e o soerguimento da atividade empresária. 

Requer o provimento do recurso, “(a) decretando-se da nulidade da 

r. Decisão de fls. 689,  complementada pela r. Decisão de fls. 699 , posto que 

imotivada, ou (b)  com a determinação da suspensão da Ação de Execução pelo 

prazo de um ano ou até que se decida a Impugnação de Crédito oferecida pela 

Agravante nos autos de sua Ação de Recuperação Judicial, o que ocorrer primeiro 

e/ou com (c) a reforma da r. Decisão de fls. 2.003/2.004, complementada pela r. 

Decisão de fls. 2.046, a fim de se reconhecer que compete, única e exclusivamente, 

ao MM. Juiz que preside a Ação de Recuperação Judicial das Agravantes, Processo 

nº 1030812-77.2015.8.26.0100, que se processa perante a 1ª Vara de Falências, 

Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo e Conflitos relacionados à 

Arbitragem, para decidir acerca da penhora de bens das Agravantes”.

A tutela recursal foi parcialmente deferida para determinar que os 

atos constritivos requeridos ao Juízo de origem sejam, antes, submetidos à análise 

Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca 

desta Capital, onde tramita do processo de recuperação judicial da agravante (fls. 

1192/1197).
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O agravado apresentou contraminuta às fls. 1206/1228.

A administradora judicial da agravante entendeu não ter legitimidade 

para se pronunciar. Manifestou, de todo modo, o posicionamento acerca da 

extraconcursalidade do crédito exequendo (fls. 1692/1696).

A ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo 

parcial provimento do recurso “apenas com vistas a obstar a superveniência de atos 

constritivos sobre os bens da agravante na presente ação de execução” (fls. 

1703/1705).

É o relatório.

Rejeita-se, de imediato, a arguição de vício de fundamentação no 

pronunciamento hostilizado. A ilustre magistrada de piso expôs, de forma sucinta e 

apoiando-se em aresto do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento quanto à 

limitação cognitiva da exceção de pré-executividade em face da complexidade da 

matéria suscitada, o que justifica, segundo sua convicção, a rejeição do expediente 

defensivo.

O pleito atinente à suspensão do processo executivo, por sua vez, 

está prejudicado. O douto Juízo “a quo”, em decisão superveniente ao agravo, 

proferida à fl. 1321 dos autos dos embargos à execução, e reproduzida à fl. 781 dos 

autos de origem, acolheu a aventada prejudicialidade externa da controvérsia atinente 

à natureza do crédito exequente. 

O tema, com efeito, é objeto do agravo de instrumento n. 

2125120-29.2017.8.26.0000, tirado de impugnação ofertada pela OAS 

incidentalmente ao processo de recuperação judicial. O aludido recurso está pendente 

de julgamento pela Colenda 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, cumprindo 

ressaltar que o ilustre Relator, Desembargador Carlos Alberto Garbi, mostrou-se, em 

exame perfunctório, convencido da probabilidade do direito reclamado pela 

recuperanda, conferindo, por isso mesmo, efeito suspensivo ao recurso.

Diante desse cenário, o douto Juízo “a quo” suspendeu o curso dos 

embargos à execução, assim como o fez, “ad cautelam”, em relação à execução de 

origem.

A questão, aliás, não está preclusa e será definitivamente apreciada 

por esta Colenda Câmara no julgamento do agravo de instrumento n. 

2234050-44.2017.8.26.0000, aforado pelo exequente Banco Citibank S/A.

Por ora, observando-se a alteração do contexto processual em 
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relação ao momento em que OAS arguiu a exceção de pré-executividade e manejou o 

presente recurso, forçoso reconhecer, em face do advento da suspensão do feito de 

origem, a perda do objeto do pedido em análise.

Quanto ao requerimento sucessivo, a tutela outrora antecipada deve 

ser ratificada.

Convém esclarecer, de proêmio, que o tema é suscetível de 

conhecimento nos limites da exceção de pré-executividade. A matéria ostenta 

inegável interesse público, consubstanciado no resguardo da coletividade de credores 

e dos valores subjacentes à função social da empresa (art. 47 da Lei n. 11.101/05). 

Além disso, a controvérsia dispensa dilação probatória, pois se soluciona com a 

valoração de prova documental.

Por outro lado, ainda que não tenha sido levada a efeito, é inegável 

que a penhora se acha iminente, na medida em que representa o primeiro passo da 

marcha executiva rumo à satisfação do crédito. O expediente defensivo, preenchidas 

os requisitos de cabimento, se mostra especialmente eficaz no curto ínterim entre a 

citação da parte executada e o deferimento dos atos constritivos.

Dito isso, consoante consignado na decisão de fls. 1206/1228, certo 

é que o avanço dos atos materiais, descontextualizado da exata noção da realidade 

financeira da devedora OAS, poderá por em risco o sucesso do plano de recuperação 

judicial trasladado às fls. 205/332 e frustrar o restabelecimento da saúde financeira da 

agravante.

Deveras, a concentração dos atos constritivos visa ordenar o 

pagamento das diversas classes de credores, sem que isso implique distorcer a 

ordem preestabelecida no art. 83 da Lei 11.101/05 e a situação de precedência dos 

créditos extraconcursais, nos moldes do art. 84 da mesma lei1. A reunião, em 

verdade, repousa na cautela de se ajustar a execução às limitações materiais da 

devedora, porquanto apenas o Juízo universal dispõe de elementos precisos para 

1 “Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os 

mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, os relativos a:I  remunerações devidas ao 

administrador judicial e seus auxiliares, e créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de 

acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência;  II  quantias 

fornecidas à massa pelos credores; III  despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e 

distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência; IV  custas judiciais relativas às 

ações e execuções em que a massa falida tenha sido vencida;  V  obrigações resultantes de atos 

jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou após a 

decretação da falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, 

respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei”.
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melhor conduzir, à luz dos escopos da recuperação judicial, o deferimento dos atos 

constritivos.

Em outros termos, o Juízo universal não irá desnaturar o crédito 

extraconcursal, mas sim, na medida do possível, viabilizar a sua satisfação sem 

prejuízo do soerguimento da atividade empresarial. Esse fundamento se sobrepõe, 

inclusive, à distinção traçada pelo agravado em relação aos créditos “extraconcursais” 

e “pós-concursais”, na medida em que, afora a ausência de diferenciação legal, em 

uma e em outra hipótese subsiste a mesma preocupação.

Nessa ordem, e, sem perder de vista que o valor em execução 

perfaz a expressiva monta de R$122.237.903.65 (fls. 25/31), mostra-se prudente 

submeter ao crivo do Juízo recuperando os atos que importem indisponibilidade dos 

bens vertidos às atividades operacionais da OAS. 

O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de endossar 

igual entendimento:

“RECURSO  ESPECIAL.  RECUPERAÇÃO   JUDICIAL.   

EXECUÇÃO  DE  TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

COMPETÊNCIA. CONTRATO DE AFRETAMENTO DE 

NAVIO A CASCO NU.   ARRESTO.  EMBARGOS  DE  

DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU 

OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. 1-  Execução  

proposta  em 17/7/2015. Recurso especial interposto em 

9/11/2015 e atribuído à Relatora em 25/8/2016. 2-  

Controvérsia  que se cinge em estabelecer o foro 

competente para processamento  e  julgamento  de  

execução  de  título extrajudicial movida em face de 

sociedades em recuperação judicial. 3- Ausentes os 

vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de 

declaração. 4-  Os princípios que orientaram a 

elaboração e que devem direcionar a  interpretação e 

a aplicação da Lei 11.101/2005 objetivam garantir o  

atendimento  dos  escopos  maiores do instituto da 

recuperação de empresas,  tais  como  a manutenção 

do ente no sistema de produção e circulação de bens 

e serviços, o resguardo do direito dos credores e a  

preservação  das  relações  de  trabalho  envolvidas,  

direta  ou indiretamente, na atividade. 5-  A  

competência  para  adoção de medidas de constrição 
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e venda de bens  integrantes do patrimônio de 

sociedade em recuperação judicial é do juízo onde 

tramita o processo respectivo. Precedentes. 6-   

Compete   ao   juízo  recuperacional  verificar  se  o  

crédito controvertido  possui  natureza concursal ou 

extraconcursal para, ao final,  decidir  se  está  ele  

excepcionado  ou  não dos efeitos da recuperação. 7-  

O  juízo onde tramita o processo de soerguimento - 

por ter à sua disposição   todos   os  elementos  que  

traduzem  com  precisão  as dificuldades enfrentadas 

pelas devedoras, bem como todos os aspectos 

concernentes  à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem  deve  decidir  sobre  o  

destino  dos bens e valores objeto da presente 

execução. 8- Recurso especial provido” (REsp 

1639029/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, julgado em 06.12.2016)  sem destaque no 

original;

“AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS 

CONSTRITIVOS. APRECIAÇÃO DO CARÁTER 

EXTRACONCURSAL DE CRÉDITOS. COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETOMADA 

DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS.  AUSÊNCIA  DE  

RAZOABILIDADE.  COMPETÊNCIA  DO JUÍZO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1.  Compete  ao Juízo da 

recuperação judicial tomar todas as medidas de  

constrição  e  de  venda  de  bens  integrantes do 

patrimônio da empresa  sujeitos ao plano de 

recuperação judicial, uma vez aprovado o  referido  

plano;  cabendo-lhe,  ainda,  a  constatação do 

caráter extraconcursal de crédito discutido nos autos 

de ação de execução. 2.  No  normal  estágio  da  

recuperação  judicial, não é razoável a retomada  das  

execuções individuais após o simples decurso do prazo 

legal  de  180  dias  de  que  trata  o  art.  6º,  §  4º, da 

Lei n. 11.101/2005. 3. Agravo regimental desprovido” 

(AgRg no CC 141.719/MG, Rel. Ministro João Otávio de 

Noronha, Segunda Seção, julgado em 27.04.2016)  sem 
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destaque no original;

“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS GARANTIDOS 

POR CESSÃO FIDUCIÁRIA. APRECIAÇÃO DO 

CARÁTER EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO 

AOS COOBRIGADOS. APLICAÇÃO DO ART. 49, § 1º, 

DA LEI N. 11.101/2005. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 

DIREITO DA 10º VARA CÍVEL DE SÃO PAULO - SP. 1. 

É atribuição exclusiva do Juízo universal apreciar 

atos de constrição que irão interferir na preservação 

da atividade empresarial, sendo competente para 

constatar o caráter extraconcursal do crédito 

discutido nos autos da ação de execução. 2. A 

concessão da recuperação judicial não suspende a 

realização dos atos executórios em relação aos avalistas, 

nos termos do art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005. 

Portanto competente o Juízo de Direito da 10º Vara Cível 

de São Paulo - SP para prosseguir com a execução. 3. 

Agravo regimental parcialmente provido” (AgRg no CC 

124.795/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 

Segunda Seção, julgado em 26.06.2013)  sem destaque 

no original.

E esta Corte, em regra, não destoa da mesma orientação:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL  PERDA 

SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR  

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE  

HONORÁRIOS A CARGO DA EXECUTADA  CRÉDITO 

DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERIOR AO 

REQUERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA 

EMPRESA DEVEDORA  NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL  CONTROLE, PORÉM, 

DOS ATOS CONSTRITIVOS PELO JUÍZO 

UNIVERSAL  ENTENDIMENTO DE TRIBUNAL 

SUPERIOR  CANCELAMENTO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS ANTERIORMENTE  
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APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA PARA ESSE 

FIM” (Apelação n. 0003809-07.2010.8.26.0597, Relator 

Matheus Fontes, 22ª Câmara de Direito Privado, julgado 

em 01.03.2018)  sem destaque no original;

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. Despacho proferido na recuperação judicial 

sobre a proibição de penhoras indiscriminadas nos autos 

da execução movida pelo agravante em face da 

recuperanda, determinando que apenas os direitos 

creditórios cedidos em alienação fiduciária poderiam ser 

objeto de constrição judicial. Pedido de reforma. 

Conforme já decidido pelo C. STJ, a pretensão 

constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em 

recuperação judicial deve, sim, ser submetida à 

análise do juízo universal, em homenagem ao 

princípio da preservação da empresa. Tal 

entendimento se coaduna com o despacho recorrido, que 

fica mantido. Nega-se provimento” (Agravo de 

Instrumento n. 2106950-77.2015.8.26.0000, Relator Enio 

Zuliani, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, 

julgado em 25.11.2015)  sem destaque no original;

 “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora de 

faturamento da devedora, em recuperação judicial. 

Indeferimento reformado. Crédito extraconcursal. 

Fomento mercantil concedido à devedora após o 

ajuizamento do pedido de recuperação. Competência do 

juízo da recuperação para restringir atos de execução 

que, porventura, venham a afetar o processo de 

recuperação da empresa em crise. Teses consolidadas 

pelo STJ. Possibilidade, por ora e no caso, de penhora 

de faturamento. Inteligência dos art. 655 e 620 do CPC. 

Tentativa infrutífera de localização de outros bens. 

Penhora em percentual mínimo, 5% do faturamento. 

Recurso provido” (Agravo de Instrumento n. 

2179219-17.2015.8.26.0000, Relator Teixeira Leite, 1ª 

Câmara Reservada de Direito Empresarial, julgado em 

03.02.2016)  sem destaque no original;

"COMPETÊNCIA   Execução de título extrajudicial   
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Executada em recuperação judicial   Decisão que 

declinou da competência para o Juízo em que se 

processa a recuperação judicial   Agravo de Instrumento 

  Alegação de que, por se tratar de crédito 

extraconcursal, a execução não está sujeita ao plano 

de recuperação judicial   Decisão agravada que está 

consonante com o Princípio da Recuperação da 

Empresa   Eventuais atos expropriatórios que 

devem advir do juízo em que se processa a 

recuperação judicial, sob pena de inviabilizar o 

cumprimento do plano de recuperação e, por 

consequência, o soerguimento da empresa   

Precedentes do C. STJ   Decisão mantida   Recurso 

não provido" (Agravo de Instrumento n. 2095477-

94.2015.8.26.0000, Relator Spencer Almeida Ferreira, 

38ª Câmara de Direito Privado, julgado em 05.08.2015)  

sem destaque no original.

Impende ressaltar, entretanto, que a eficácia deste julgamento 

meritório está sujeita não apenas ao retorno do curso da execução, mas também à 

superação da prejudicialidade supramencionada, isto é, ao reconhecimento definitivo, 

pela Colenda 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, da extraconcursalidade do 

crédito exequendo. Caso se decida em sentido oposto, ou seja, pela concursalidade, a 

presente decisão tornar-se-á prejudicada em virtude da novação operada pelo art. 59 

da Lei n. 11.101/05 e dos efeitos daí derivados.

Em conclusão, declarada a perda do interesse recursal no tocante à 

suspensão da execução e rejeitada a arguição de nulidade do “decisum” increpado, 

impõe-se o acolhimento do pedido subsidiário para, corroborando-se o 

pronunciamento de fls. 1192/1197, determinar que todo e qualquer ato de 

indisponibilidade do patrimônio de OAS Construtora S/A  Em Recuperação Judicial, 

relativamente à execução de origem, seja antes submetido ao Juízo da 1ª Vara de 

Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca desta Capital, em 

que tramita do processo de soerguimento, a quem caberá decidir a respeito da 

constrição à luz da realidade enfrentada pela recuperanda.

Ressalva-se, contudo, que o pleito ora acolhido está condicionado 

ao restabelecimento da marcha executiva e ao desprovimento do agravo de 

instrumento n. 2125120-29.2017.8.26.0000, consoante fundamentado.

Ante o exposto, conhece-se em parte do recurso para que, nessa 
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extensão, lhe seja dado parcial provimento, com observação. 

JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA

Desembargadora Relatora
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Voto nº 30808
Agravo de Instrumento nº 2085130-31.2017.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: CONSTRUTORA OAS LTDA. - Em Recuperação Judicial 
Agravado: Banco Cytibank S/A 
Interessado: Alvarez & Marsal Administração Judicial Ltda.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Acompanho a Douta Maioria, que deu parcial provimento ao 

recurso, na parte conhecida, conforme declaração abaixo.

No tocante à apreciação do pedido subsidiário formulado em sede 

de exceção de pré-executividade, diretamente em 2ª instância, entende-se ser cabível o 

seu enfrentamento, por aplicação analógica do art. 1.013, §3º, I, do NCPC, admitindo-

se, quando possível, a teoria da causa madura em sede de agravo de instrumento.

Neste sentido: “REsp 1215368/RS, rel. Min. Herman 

Benjamin, CE  Corte Especial STJ, jul.: 01.06.2016; AI nº 2253714-

95.2016.8.26.0000, rel. Des. Roberto Maia, 20ª Câmara de Direito Privado TJSP, 

jul. 06.02.2017”. 

Resta consignar, apenas, o entendimento histórico e pessoal desde 

Desembargador, no sentido de que se revela incabível a interposição de exceção de pré-

executividade após a interposição dos embargos à execução, ou até mesmo de forma 

concomitante, ante a sua impertinência.

Tal entendimento se justifica pela possibilidade de discussão das 

matérias arguidas serem mais amplas e abrangentes, em sede de embargos à execução, 
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notadamente nos casos em que as teses arguidas pela parte, tanto na exceção e quanto 

nos embargos, serem as mesmas.

Sobre o tema, veja-se julgado desta C. 24ª Câmara de Direito 

Privado:

“Agravo de Instrumento  Exceção de pré-executividade 

interposta concomitantemente aos embargos à execução  Não recebimento  

Impertinência, ante a possibilidade de discussão mais ampla nos embargos - 

Indevida duplicidade de instrumentos para o mesmo fim  Matérias, outrossim, 

que não representam casos de nulidades reconhecíveis de plano, demandando 

cognição ampla, somente possível por meio de embargos  Decisão mantida - 

Recurso improvido” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2135115-71.2014.8.26.0000; 

Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito 

Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

27/11/2014; Data de Registro: 28/11/2014).

No caso em apreço, todavia, existem algumas particularidades 

que permitem o enfrentamento da matéria subsidiária, conforme feito no voto da ilustre 

relatora.

A exceção de pré-executividade foi proposta em 26.10.2016, e os 

embargos à execução posteriormente, em 11.11.2016, sendo que as matérias contidas 

nos embargos à execução são mais abrangentes do que aquelas trazidas em sede de 

exceção.

E muito embora existam diversas teses sendo arguidas em ambos 
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(exceção e embargos), verifica-se que o pedido subsidiário que ora está sendo acolhido, 

foi formulado apenas no bojo da exceção de pré-executividade, de forma que não há 

razão jurídica para deixar de aprecia-la nesta oportunidade.

Assim, pelo meu voto convergente, acompanho o voto da 

eminente relatora, tal como lançado, para dar parcial provimento ao recurso, na parte 

conhecida, ficando consignado, apenas, o entendimento acima exposto.

Salles Vieira, 3º Desembargador.
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