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Goiânia, 25 de janeiro de 2019.

Consulente: Cláudia Nunes Troncoso Ribeiro 

Assunto: Forma de interposição dos Embargos à Execução

Trata-se  de consulta  formulada  pela  Defensora  Pública  Cláudia Nunes
Troncoso Ribeiro nos seguintes termos:

“(…) analisando as Execuções de Título Extrajudicial, em que essa
Instituição é nomeada como Curadora Especial de, pelo menos, um
dos Executados, verificou-se a adoção de duas condutas adotadas
pelos membros desta Defensoria Pública, quando os Embargos à
Execução  se  limitam  a  tese  defensiva  de  negativa  geral:  (a)
apresentação  da  peça  defensiva  em  autos  apartados;  (b)
apresentação  de  manifestação  sustentando  que  não  seriam
apresentados  os  Embargos  à  Execução,  conquanto  não  haviam
matérias defensivas a serem levantadas e, ao final, apresentavam a
defesa  por  negativa  geral,  com o  objetivo  evitar  o  aumento  do
prejuízo do Curatelado, por entenderem que a defesa por negativa
geral é fadada ao fracasso.

Assim,  encaminho  a  presente  consulta,  com  o  fito  de  que  essa
Corregedoria recomende qual  dos  posicionamentos  mencionados
deve  ser  adotado  quando  a  tese  defensiva  dos  Embargos  à
Execução se limitar a negativa geral.”

Os embargos à execução, previstos nos artigos 914 a 920 do CPC/15, são o
meio de defesa do devedor no caso da execução de título extrajudicial e  constituem ação
autônoma que visa a impugnar a execução forçada, sendo que com a sua propositura, dá-se
a constituição de processo novo. 

Não há mais de um modo de se opor embargos à execução, de forma que
essa modalidade de  defesa é sempre exercida em processo autônomo, nos termos do que
dispõe o artigo 914, § 1º, do CPC/15, in verbis:

“Art.  914.  § 1º  Os embargos à execução serão distribuídos por
dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das
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peças  processuais  relevantes,  que  poderão  ser  declaradas
autênticas  pelo  próprio  advogado,  sob  sua  responsabilidade
pessoal.”

Ademais,  tendo em vista  que há  a  formação de  processo  autônomo,  nos
embargos à execução, não somente cabe a condenação em honorários advocatícios, como
também é cabível a condenação ao pagamento das custas processuais.

A Defensoria Pública, nas ações de execução de título extrajudicial em que o
executado foi citado por edital ou por hora certa e não constituiu advogado, atua como
curadora especial, nos termos do disposto no artigo 73, inciso II e parágrafo único, do CPC/
15 e, conforme a súmula 196 do STJ, tem legitimidade para opor embargos à execução na
defesa dos interesses do executado.

Nessa hipótese de atuação da Defensoria Pública, principalmente por não ter
contato com o assistido, é possível que não se vislumbre nenhuma tese defensiva a ser
alegada e a única defesa que possa ser realizada tenha que ser por negativa geral. Ocorre
que,  nesses  casos,  há  uma  pequena  chance  de  êxito  nos  embargos,  sendo  provável  a
condenação  do  assistido  ao  pagamento  de  custas  e  honorários  advocatícios,  já  que  a
impossibilidade de comprovar a hipossuficiência do executado obsta o pleito de gratuidade
de justiça.

Diante  disso,  os  embargos  genéricos  acabam  por  onerar  ainda  mais  o
assistido, agravando-lhe sua situação financeira.

E mais, há entendimento no sentido de que sequer caberia opor embargos à
execução  por  negativa  geral.  Segundo  leciona  o  Professor  Marcus  Vinícius  Rios
Gonçalves1:

“(…) dada a natureza de ação autônoma dos embargos, não se há
de admitir  que possa estar fundamentos  em negativa geral.  Por
isso, a posição do curador especial é: se tiver elementos, deverá
apresentar os embargos; mas se não tiver, não deve apresentá-los,
por  negativa  geral,  mas  apenas  acompanhar  o  processo,
postulando  e  defendendo  os  interesses  do  executado,  depois  de
informar ao juízo da falta de elementos.”

Sendo  assim,  mostra-se  mais  adequado  analisar  o  caso  concreto  e,
verificando-se que não há matérias defensivas a serem alegadas, deixar de opor embargos
genéricos,  em próprio  benefício  do  curatelado,  em observância  ao  princípio  do  menor
sacrifício ao executado.

Nessa  situação,  deve-se  somente  peticionar  nos  autos  informando  que  a
Defensoria  Pública  segue atuando  no processo  como curadora  especial,  na  guarda  dos
interesses e faculdades processuais do curatelado.

1 GONÇALVES,  Marcus  Vinícius  Rios.  Direito  processual  civil  esquematizado.  6.  ed.  São  Paulo:
Saraiva, 2016.
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Destaca-se que deve ser respeitada a independência funcional dos membros,
de forma que cabe ao Defensor Público, diante de um caso concreto, analisar qual a medida
mais adequada a ser tomada, ou seja, que melhor atende aos interesses do assistido.

ANNA LINA BARIANI ARAÚJO
- Defensora Pública Corregedora-Geral em substituição -

(Portaria nº 035/2019 – Gabinete / DPG)

LUIZ HENRIQUE SILVA  ALMEIDA
- Defensor Público Corregedor-Geral -

*Consulta respondida pela Defensora Pública Corregedora-Geral em substituição e 
ratificada pelo Defensor Público Corregedor-Geral.
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