
Recurso Especial nº 234.809 — Rio de Janeiro (1999/0093874-7) 
  
EMENTA 
  
 Ação declaratória. Falsidade de assinatura. Título executivo. Execução. Embargos de 
devedor (inexistência). 
  
 O devedor pode promover, depois de iniciada a execução e mesmo não lhe tendo 
oposto embargos, ação para a declaração da falsidade da assinatura que lhe é atribuída no 
título executivo. Porém, essa ação não tem os efeitos que são próprios dos embargos. Arts. 
4º, II, e 585, § 1º, do CPC. 
  
 Recurso conhecido em parte e provido. 
  
 Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quarta Turma do 
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por 
maioria, conhecer em parte do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento. Vencidos os Srs. 
Ministros ALDIR PASSARINHO JÚNIOR e SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA. Votaram com o 
relator os Srs. Ministros BARROS MONTEIRO e CÉSAR ASFOR ROCHA. 
  
 Brasília — DF. 25 de abril de 2000 (data do julgamento). 
  
RELATÓRIO 
  
 O Exmo. Sr. MINISTRO RUY ROSADO DE AGUIAR:  
  
 Dallavesa Comércio e Representações de Veículos Ltda. propôs ação declaratória 
contra o Banco Sterling S/A para, entre outros fins, obter a declaração de falsidade das 
assinaturas constantes do contrato de abertura de crédito e seus aditivos, que não teriam sido 
honrados pela autora da declaratória. “Na eventual possibilidade da existência de qualquer 
débito”, sejam declaradas nulas as cláusulas contratuais fixadoras dos juros, entre outros 
encargos. 
  
 A inicial foi rejeitada de plano pela magistrada, “uma vez que pretende a autora, via 
ação declaratória, discutir matéria inerente à ação de embargos do devedor, não interposta no 
prazo legal”. 
  
 A egrégia Décima Terceira Câmara Cível do TJRJ negou provimento ao apelo de 
Dallavesa Comércio e Representações de Veículos Ltda.: 
  
 “Ação declaratória. Inexibilidade do débito. Nulidade de cláusulas contratuais. É 
inadequada a via declaratória para matéria que só comporta discussão nos embargos do 
devedor, não interpostos no prazo legal. Recurso improvido.” (f. 120).  
  
 Rejeitados os embargos de declaração, a autora manifestou recurso especial (art. 105, 
III, a, da CF). Segundo a recorrente, o acórdão é omisso (art. 533, II, do CPC) e, ao não 
reconhecer o seu direito de buscar, através de ação declaratória, a declaração de falsidade de 
documento que aparelha a execução extrajudicial, independentemente dos embargos, violou 
os arts. 40, II, e 585, § 1º do CPC. 
  
 Admitido o recurso, com as contra-razões, vieram-me os autos. 
  



 É o relatório. 
  
VOTO 
  
 O Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR (relator): 
  
 I — A Egrégia Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assim 
fundamentou o seu despacho de admissibilidade do recurso especial: 
  
 “O dispositivo legal apontado como violado, parágrafo 1º, do art. 585, do CPC, 
estabelece claramente a possibilidade de ação, que não seja a de embargos à execução, cujo 
objeto seria a desconstituição do título durante a execução. O executado pode valer-se dos 
embargos para a tentativa de desconstituição do título executivo embasador da execução, 
após a garantia do juízo, dentro do prazo estabelecido na lei, obtendo a suspensão do 
processo executório até sua decisão. A vantagem do referido instrumento processual é 
paralisar a execução até a verificação por parte do órgão jurisdicional das razões do 
embargante, porém, nada impede que o título seja discutido em outra sede, apenas não 
haverá a paralisação do processo executório. A não interposição dos embargos no momento 
oportuno impede o exercício deste direito na execução. Trata-se de eficácia preclusiva endo-
processual, relativamente à execução, mas não pan-processual relativamente a qualquer outro 
processo. 
  
 O recorrente não poderia obter a suspensão da execução, como requer na inicial, mas 
a ação é plenamente cabível.” (f. 150). 
  
 II — A mesma matéria tem sido apreciada neste Tribunal: 
  
 a) se a ação declaratória foi intentada antes da execução, não é de ser exigida a 
oposição de embargos de devedor sob iguais fundamentos: 
  
 “ — Os embargos de devedor constituem meio hábil a sobrestar os atos do processo 
executivo, para que primeiro se decida acerca da validade do título exeqüendo, sobre os 
critérios utilizados na atualização dos valores nele contidos ou a respeito da regularidade 
formal da execução. 
  
 II — O ajuizamento de ação declaratória, por seu turno, não retira a força executiva 
dos títulos extrajudiciais a que visa desconstituir ou alterar, que se presumem líquidos e 
certos. 
  
 III — Segundo tem decidido este Tribunal, estando seguro o juízo da execução pela 
penhora de bens do devedor, não há razão para exigir-se a oposição de embargos sob iguais 
fundamentos da ação de conhecimento anteriormente ajuizada.” (REsp 181052-RS, 4ª Turma, 
rel. em. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ  
03/11/98). 
  
 b) já proposta a execução, o Tribunal tem repelido a ação declaratória incidental, 
substitutiva dos embargos de devedor: 
  
 1. Descabe a utilização de ação declaratória incidental em substituição aos embargos 
do devedor. 
  
 2. Precedentes. 



  
 3. Recurso especial não conhecido. (REsp 12.633-SP, 4ª Turma, rel. em. Min. BUENO DE 
SOUZA, DJ 01/08/94). 
  
 “Merece mantida a decisão da instância ordinária que deu pela carência de ação do 
devedor que, executado, simplesmente promovera declaratória incidental. 
  
 Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 
  
 Recurso especial não conhecido.” (REsp 24240-GO, 4ª Turma, rel. em. Min. FONTES DE 
ALENCAR, DJ 07/12/92). 
  
  
 c) também não se admitiu que a declaratória intentada por alguns dos devedores 
beneficiasse outros, que não embargaram: 
  
 “Proposta a execução contra a devedora principal e seus avalistas, tendo havido a 
desistência contra esta, por ser concordatária, e prosseguindo o processo contra os garantes, 
que não a embargaram, não podem estes pretender que a ação declaratória promovida pela 
devedora principal, tendo por objeto os mesmos títulos, seja tratada como se fossem 
embargos deles, suprindo a omissão de sua defesa. 
  
 Recurso improvido.” (ROMS 7029-PR, 4ª Turma, de minha relatoria, DJ 07/04/97) 
  
 III — No caso dos autos, um dos pedidos da autora consiste na declaração da falsidade 
da assinatura do título que embasa a execução. Não vejo nenhum motivo para que se impeça 
o cidadão de provar ser falsa a assinatura que lhe é atribuída, constante de documento 
apresentado em juízo. 
  
 O art. 4º, inc. II, do CPC contempla a hipótese de ação para simplesmente declarar a 
falsidade de assinatura. O art. 585, § 1º, do mesmo diploma autoriza a simultaneidade de 
ações relativas ao débito constante do título executivo, cuja propositura não inibe o credor de 
promover-lhe a execução. Logo afeiçoa-se ao sistema a concorrência de uma ou mais ações 
sobre o débito. Todavia, para obter o efeito específico de suspensão da execução, a via própria 
é a ação de embargos. Mas, mesmo nesse caso, a preexistência da ação declaratória poderá 
dispensar a interposição dos embargos, fazendo aquela as vezes destes, conforme os 
precedentes acima indicados. O fato é que, sendo possível a propositura do processo de 
execução depois de iniciada a ação declaratória, pois os dois feitos podem tramitar 
separadamente, também pode o processo de execução coexistir com a declaratória ajuizada 
depois dele, porquanto as situações são substancialmente iguais. Se o credor não fica inibido 
de executar o débito, o mesmo direito deve ser reconhecido à pessoa que tem o propósito de 
exercer a ação prevista no art. 4º, inc. III, do CPC. 
  
 IV — O r. julgado não padece da falha que lhe foi apontada, pois examinou de modo 
suficiente e fundamentadamente as questões propostas. 
  
 V — Posto isso, conheço em parte do recurso, por ofensa ao disposto nos arts. 4º, II, e 
585, § 1º, do CPC e lhe dou parcial provimento para afastar a carência da ação de falsidade da 
assinatura constante dos títulos a que se refere, processando-se o processo. 
  
 É o voto. 
  



  
VOTO VENCIDO 
  
 O Exmo Sr. MINISTRO ALDIR PASSARINHO JÚNIOR: — Sr. Presidente, com a máxima 
vênia de V. Exa., entendo que a matéria se acha preclusa, porquanto a defesa deveria ser 
agitada anteriormente à execução, ou, pelo menos, concomitantemente com o oferecimento 
de embargos à execução; esse é o sistema. Efetivamente, admitir-se a possibilidade de se 
intentar uma ação de procedimento cognitivo e, de acordo com o que se refere o eminente 
relator, levar, inclusive, à prova pericial, inteiramente incompatível com o procedimento de 
execução já proposto anteriormente, essa pretensão se afigura inadmissível. 
  
 De modo que, com essas considerações, não conheço do recurso especial. 
  
  
VOTO 
  
 O Sr. Ministro BARROS MONTEIRO: Sr. Presidente, penso que não ocorre a preclusão. 
Se a matéria não foi ventilada nos embargos, o devedor poderá agitá-la em ação autônoma, 
ainda que posteriormente ao ajuizamento da execução e depois de decorrido o prazo para 
oferecer embargos. Penso que a conseqüência dessa ação ser promovida posteriormente será 
a não-suspensividade da execução, quer dizer, a execução seguirá adiante normalmente. 
  
 Então, estou rogando vênia aos Srs. Ministros ALDIR PASSARINHO e SÁLVIO DE 
FIGUEIREDO TEIXEIRA para acompanhar o voto de V. Exa. 
  
VOTO VENCIDO 
  
 O Sr.Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA: 
  
 Sr. Presidente, vou pedir vênia a V. Exa. para divergir. 
  
 Pelo sistema vigente, a defesa se faz, como regra, pela via de ação de conhecimento, 
incidental, a saber, pelos embargos à execução ou embargos do devedor. Nesta diretriz, tenho 
que viola o sistema legal a substituição desses embargos, que têm prazo prefixado em lei, com 
preclusão, por ação genérica, declaratória, sem esse limite. 
  
 Admitiria, na linha do que se tem decidido nesta Turma, a ação declaratória, desde 
que, como acentuou o Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, a mesma fosse anterior à 
execução. Aí sim, poderia ela ser apreciada juntamente com os embargos no processo 
executivo, dada a conexão. 
  
 Diversamente da espécie é o que se dá com exceção de pré-executividade, quando, 
segundo a jurisprudência, inclusive desta Turma, é possível apresentar-se defesa 
independentemente do oferecimento de embargos e de penhora, mas somente em se 
tratando de aspectos em que o juiz pode e deve conhecer de oficio. Não é o caso ora em 
julgamento. 
  
 Não conheço do recurso. 
  
VOTO 
  



 O Exmo. Sr. Ministro CESAR ASFOR ROCHA — Sr. Presidente, a regra, parece-me, é a de 
que a declaratória seja via inadequada para ser utilizada pelo executado, cogitando de matéria 
que comporta discussão nos embargos de devedor que, no caso, não foram interpostos no 
prazo legal. Contudo, assusta-me deixar o devedor desprotegido, na eventualidade de não ter 
tido oportunidade de se defender, embora formalmente possa ser declarada, ou ser percebida 
a sua revelia, quando a situação de fato importa em que se perceba que, na verdade, paira 
dúvida sobre a higidez dos títulos que estão sendo executados. Por isso, creio que devemos 
abrir um pouco a porta para, em casos excepcionais, permitirmos a utilização de outras vias 
processuais a fim de que o devedor possa apresentar argumentos de defesa, que por uma 
razão ou outra não foram levados em embargos à execução, que, por alguma razão, deixaram 
de ser opostos. Por isso é que vejo com temperamento o que está pontificado na ementa do 
acórdão recorrido. No caso, o devedor aduz que há falsidade das assinaturas de crédito de 
seus aditivos o que faz não com meras alegações, mas trazendo em prol dessa sua assertiva 
um laudo pericial, como destacado pelo eminente relator, firmado por um perito de 
reconhecido conceito no Estado do Rio Grande do Sul. 
  
 Considerando, ademais, que a ação declaratória que foi aqui utilizada não tem o 
condão de sustar o andamento da ação de execução, peço vênia à dissidência que foi instalada 
para acompanhar o eminente Ministro-Relator, em face das especiais peculiaridades da 
espécie. 
 


