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CERTIDAO 

Certifico e dou fé que o prazo concedido para as Partes 
COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB L TOA COOP ANAB e 
ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 
falarem sobre a decisão/certidão de fi. 160 transcorreu sem manifestação. 

Faço, pois, conclusos os autos para julgamento, ao Dr Fabrício 
Castagna Lunardi , Juiz de Direito Substituto da Primeira Vara de Execução de 
Títulos Extrajudiciais. 

Brasília- DF, sexta-feira, 31 d arço de 2017 às 16h56. 

Maria Christl'r.l.c..'t-Or'l 
Diretora de Se 

Registrado 
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: Espécies de Títulos de Crédito 
: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB L TOA COOP ANABB 
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SENTENÇA 

Trata-se de embargos à execução opostos por COOPERATIVA 

HABITACIONAL ANABB LTDA. em face de ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 

FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, partes qualificadas nos autos. 

A embargante suscita, preliminarmente : a) ilegitimidade da embargada, 

sob o argumento de inexistência de comprovação de que a exequente teria se 

subrrogado nos direitos do contrato objeto ·de execução; b) ausência de título 

executivo extrajudicial, visto que o contrato de abertura de crédito não constitu iria 

instrumento hábil para amparar o processo de execução; c) ausência de 

demonstrativo do débito, em violação ao art. 798, caput, inciso I, alínea b, do 

NCPC, o que impossibilitou o direito de defesa da embargante. No mérito, sustenta 

a embargante irregularidades no contrato objeto de execução, relativos : a) 

cumulação de encargos relativos a custos de cobrança com multas e juros 

moratórios; b) cumulação de verbas compensatórias e moratórias; c) verbas 

compensatórias acima do limite legal; d) cumulação de verbas compensatórias com 

comissão de permanência. Sustenta a ausência de certeza e exigibilidade do débito, 

sob o argumento de que o Conselho Deliberativo da ANABB teria deliberado pela 

desistência do processo de execução, mas que a Diretoria da referida Associação 

não teria observado tal deliberação. Tece considera.ções acerca da · criação da 

cooperativa. Sustenta a abusividade dos cálculos apresentados pela 

embargadajexequente, mas não aponta o valor que entende devido. Pleiteia a 

concessão do efeito suspensivo ao processo de execução n. 2016.01.1.039072-0 . 

Ao final, requer: a) recebimento dos embargos com efeito suspensivo; b) 

a extinção do processo sem exame do mérito, sob o argumento de ilegitimidade da 

embargada, ou pela ausência de títu lo executivo extrajudicial, ou por violação ao 
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art. 798 , capu t, inciso I, al ínea b, do NCPC, ante a não apresentação de contra 

gráfica demonstrat iva do débito ; c) reconhecimento da ausência de certeza e 

exigib ilidade do título ; d) alternativamente, ple ite ia que seja assegurado o direito 

de a embargante em entregar os imóveis relativos ao empreendimento Residencial 

Pa ineiras aos adqu irentes dos referidos bens, visto que estes foram incorporados 

sob cláusu la garantidora do " patrimônio de afetação", revogando -se os efeitos da 

certidão de f i. 320, objeto de averbação nas matrículas do empreendimento citado. 

Documentos às fls. 30/67. 

Decisão de f i. 70 deferiu o ped ido de suspensão do processo executivo . 

A parte embargada apresentou impugnação e documentos às fls. 73/125. 

Suscita prel im inar de intempestividade dos embargos . Rechaça a alegação de 

ileg itimidade, sob o argumento de subrrogacão legal (e não convenciona l). 

Sustenta a executividade do contrato de abertura de crédito fixo, tal como a 

hipótese em tela . Destaca que, conforme o instituto de subrrogacão legal, aquele 

que paga o débito poderá exercer os direitos e ações do credor até a soma do valor 

desembolsado . Sustenta que o objeto do processo de execução refere-se aos 

valores pagos para a institu ição financeira credora, não sendo cabível a argu ição de 

irregularidades no contrato. Rechaça a alegação de ausência de certeza ou 

exigibilidade do t ítulo, assim como de excesso de execução. Aduz a possibilidade de 

penhora dos imóveis, sob o argumento de que o patrimônio de afetação deve 

garantir os credores hipotecários . 

Réplica às fls . 129/149. 

Intimadas a especificarem provas, as partes man ifestarem-se às fls. 

154/157 e 158. 

Decisão de fi. 160 indeferiu o pedido de d il ação probatória. 

Os autos foram conclusos para sentença. 

É o relato do necessário. DECIDO . 

11 - FUNDAMENTAÇÃO 

Procedo ao julgamento conforme o estado do processo, nos moldes do 

artigo 354 do CPC, pois não há a necessidade de produção de outras provas, o que 

atra i a normatividade do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

No ma is, o Ju iz, como destinatário final das provas, tem o dever de 

apreciá-las independentemente do sujeito que as t iver promovido, indicando na 
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decisão as razões da formação de seu convencimento consoante disposição do 

artigo 371 do NCPC, ficando incumbido de indeferir as provas inúteis ou 

protelatórias consoante dicção do artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma 

normativo. 

A sua efetiva realização não configura cerceamento de defesa, não sendo 

faculdade do Magistrado, e sim dever, a corroborar com o princípio cónstitucional 

da razoável duração do processo - artigo 50, inciso LXXVIII da CF c/c artigos 1 o e 

40 do NCPC. 

Da tempestividade dos embargos à execução 

A parte embargada alega a intempestividade dos embargos à execução. 

Razão não lhe assiste. 

O art. 915 do NCPC dispõe que o prazo dos embargos é de 15 dias, 

contados na forma comum, conforme estabelece o art. 231 do referido diploma 

legal. 

Assim, o prazo para a oposição dos embargos inicia-se, em regra, a 

contar do dia posterior da data da juntada aos autos do aviso de recebimento, no 

caso de a citação ser realizada pelo correio, ou do mandado cumprido, quando a 

citação for por oficial de justiça (art. 231, inciso I e II, do CPC/2015). 

No caso, conforme certidão acostada à fi. 360 do Processo n. 

2016.01.1.039072-0, a juntada do mandado ocorreu em 18/05/2016, .motivo pelo 

qual o .Prazo para a oposição dos embargos iniciou-se em 19/05/2016. 

E, diversamente do que sustenta a parte embargada, o prazo para 

oposição dos embargos constitui prazo processual, motivo pelo qual a cont agem se 

dá em dias úteis, nos termos do art. 218 do CPC vigente. 

Assim, iniciando-se o prazo em 19/05/2016, o termo final para a 

apresentação dos embargos seria dia 08/06/2016. E, considerando a oposição dos 

embargos em 06/06/2016, não há que se falar em intempestividade. 

Da ilegitimidade da exequente/embargada 

Suscita a embargante a ilegitimidade da parte exequente, sob o 

argumento de não comprovação de que a exequente teria se subrrogado nos 

direitos do contrato objeto de execução. 

Ocorre que, conforme demonstrado nos autos do processo de execução, 

trata-se de hipótese de subrrogação legal, visto que a exequente, na condição de 
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fiadora do contrato de abertura de crédito firmado pela embargante com o Bando 

do Brasil, arcou com o pagamento dos débitos não adimplidos pela devedora 

principal. 

Ass im, cuidando-se de subrrogação legal, com o pagamento da dívida 

pela exequente na condição de fiadora do referido negócio jurídico, esta se 

subrrogada em todas as ações, privilégios e garantias que tinha o credor originário, 

nos termos do art . 346, III, art. 349 e 831, todos do Código Civil. 

Portanto, não prospera a alegação de ilegitimidade da 

embargadajexequente . 

Da ausência de título .executivo extrajudicial 

Igualmente, não prospera a alegação de ausência de título executivo 

extrajudicial. 

Ressalto que não se trata , tecnicamente, de matéria atinente a 

preliminar, mas sim da própria defesa que pode ser objeto de alegação nos 

embargos do devedor, nos termos do art. 917 do CPC. 

De qualquer modo, constato que o título que instrui o processo de 

execução, constante às fls. 72/113 (Processo n. 2016.01.1.039072-0), observo que 

se destinou à concessão de crédito fixo construção de unidades habitaciona is, 

sendo a ora exequentejembargada fiadora do referido negócio juríd ico. 

Assim, conforme se infere dos documentos citados, houve a concessão de 

valor específico em favor da embargante, tanto é assim que o título que aparelha a 

inicial especificou tanto o valor disponibil izado (R$ 5.450 .000,00) e a forma de 

liberação do crédito (fi. 77) . 

Ocorre que, ante o inadimplemento contratual da embargante (que se 

trata de fato incontroverso), a exequente, na condição de fiadora, realizou o 

pagamento dos débitos, conforme documentos de fls. 125/141, notadamente o 

extrato de operação constante às fls . 141/142, que comprovam os valores pagos 

pela exequente. Assim, tem-se que houve subrrogação dos valores pagos pela 

exequente, não havendo que se falar em ausência de título executivo. 

Ressalto que o contrato que instrui a inicial da demanda executiva não 

versa sobre crédito a ser utilizado em conta-corrente, como interpreta o 

embargante, o que afasta a aplicabilidade das súmulas 233 e 247 do Superior 

Tribunal de Justiça. 
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Destarte, nos termos do art . 784, II, do CPC, o contrato de abertura de 

crédito fixo constitui título executivo extrajudicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. 

Nesse sentido: 

"2. O contrato de abertura de crédito fixo apresenta um va lor líquido e certo, com a 
demonstração dos encargos de correção, da remuneração da dívida, do valor das 
prestações mensais e das datas do pagamento e outros, ou seja, o contrato é 
expresso e inequívoco quanto aos encargos da contratação consoante determina o 
artigo 29, inciso III da Lei Federal 10.931/2004 e estabelece um quantum líquido e 
certo, ainda que disponível mediante depósito em conta corrente do beneficiário, 
portanto é título hábil para embasar processo executivo. Precedentes do STJ . 
(Acórdão n.950095, TJDFT) (Acórdão n.982310, 20150110142332APC, Relator : 
CARLOS RODRIGUES 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2016, Publicado 
no DJE: 29/11/2016. Pág. : 294/341} ". 

Do demonstrativo do débito 

No que se refere à alegação de vJolação ao art. 798, caput, inciso I, 

alínea b, do NCPC, também sem razão. 

Conforme salientado, a parte exequente apresentou ao processo 

executivo o extrato da operação referente ao contrato de mútuo objeto de 

subrrogação legal, discriminando os valores pagos pela fiadora, ora exequente. 

Ainda, consta à fi. 125 a tabela dos valores pagos pela exequente, assim como as 

datas dos pagamentos, totalizando a quantia de R$ 2.485.537,47. E, ao contrário 

do que sustenta a embargante, a memória discriminada do débito encontra-se 

colacionada à fi. 311 do processo executivo. 

De qualquer modo, a parte embargante não apontou o valor que entende 

devido, motivo pelo qual não é possível a análise acerca do excesso de execução. 

Rejeito, pois, as preliminares suscitadas. 

Inexistem outras questões prefaciais ou prejudiciais pe11dentes de 

apreciação, e presentes os pressupostos e as condições indispensáveis ao exercício 

do direito de ação, avanço ao exame do cerne da questão submetida ao descortino 

jurisdicional. 

Do mérito 

O embargante sustenta, em síntese, a inexigibilidade e a inexiquibilidade 

do débito. 

Razão não lhe assiste. 

Consoante se depreende dos autos, a parte exequente, na condição de 

fiadora , quitou parcialmente o empréstimo objeto do contrato de fiança, ante a 
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inadimplência do embargante/executado, que figura como devedor principal no 

mútuo. 

Assim, na qualidade de garantidora fidejussória, a exequente se sub

rogou nos valores pagos e nos direitos que eram titularizados pelo primitivo credor, 

detendo legitimidade para postular o pagamento das quantias pagas, detendo título 

executivo revestido de executividade, consoante lhe autorizam o artigo 346, inciso 

III, do Código Civil e o artigo 784, inciso III, do estatuto processual vigente. 

Ainda, ao analisar o contrato de mútuo objeto de pagamento pela parte 

exequente, assim como os documentos constantes às fls. 125/141, constato a 

comprovação de pagamento pela parte exequente/embargada. Ainda, é possível 

depreender do referido contrato de mútuo, de que houve concessão de empréstimo 

em favor da embargante, a ser pago por meio de parcelas fixas vencíveis 

mensalmente, figurando a embargada na condição de fiadora, obrigando-se 

solidariamente com o devedor principal a solver a íntegra do importe mutuado. 

Assim, nos termos do art. 784, inciso III, do CPC/2015, tendo sido o referido ajuste 

formalizado por meio de instrumento escrito, subscrito por duas testemunhas, com 

obrigações líquidas e certas, qualifica-se como título executivo extrajudicial, 

estando apto a, caracterizada a inadimplência dos obrigados, aparelhar processo 

executiva. 

Ocorre que, no caso, ante o inadimplemento contratual da devedora 

principal, a parte exequente quitou parte dos débitos, razão pela qual se sub-rogou, 

de pleno direito, pelo valor que despendera, nos termos do art. 346, III, do CC. 

Assim, a parte exequente se sub-rogou de pleno direito nos direitos, ações, 

privilégios e garantias que assistiam ao primitivo credor na exata medida dos 

pagamentos havidos, e, por conseguinte, se qualificando o contrato ao qual 

acorrera como título executivo extrajudicial, não prosperando a alegação de 

inexigibilidade e inexequibilidade. 

Ressalto que o fato de o Conselho Deliberativo da ANABB ter, 

supostamente, deliberado pela não ajuizamento do processo de execução, não 

retira a exigibilidade do débito, visto que demonstrado os requisitos para a 

constitu ição do título executivo extrajudicial, conforme fundamentação acima. 

Esclareço que as alegações da exequente sobre supostas irregularidades 

no contrato firmado com a instituição financeira também não se sustentam . 
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Primeiro, porque a parte embargante não apresentou o valor que entende devido, o 

que impede a análise acerca do excesso de execução. Segundo, porque, como 

salientado, a parte exequente se limita a postular o pagamento dos valores 

despendidos para a quitação parcial da dívida que afiançara . Terceiro, porque, não 

tendo o devedor principal adotado medidas para a revisão dos encargos que 

entende indevidos, não se mostra possível qu_estionar os valores pagos pelo fiador, 

que se sub-rogou nos direitos, ações, privilégios e garantias que assistiam ao 

primitivo credor na exata medida dos pagamentos havidos. 

De qualquer modo, ressalto que a planilha constante às fls. 311/312 

demonstra que a parte exequente somente postula o pagamento dos valores 

efetivamente pagos em favor da instituição financeira, com a inclusão de correção 

monetária, além de multa (2%), o que demonstra a ausência de cobrança indevida. 

Por fim, alega a embargante a impossibilidade de penhora dos imóveis 

relativos ao empreendimento Residencial Paineiras, sob argumento de que houve 

constituição de patrimônio de afetação, previsto nos arts. 31-A e seguintes da Lei 

n. 4.591/64 destinado à entrega das unidades aos respectivos adquirentes. 

O patrimônio de afetação, conforme previsão legal, consiste na adoção de 

um patrimônio próprio para cada empreendimento, que passará a ter a _sua própria 

contabilidade, separada das operações da incorporada/construtora, destinado à 

consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias 

aos respectivos adquirentes. Ainda, nos temias do § 3° do art. 31-A citado, "os 

bens e direitos integrantes do patrimônio de afetação somente poderão ser objeto 

de garantia real em operação de crédito cujo produto seja integralmente destinado 

à consecução da edificação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias 

aos respectivos adquirentes". 

Na espécie, como salientado acima, a edificação realizada no terreno foi 

realizada por meio de fiança prestada pela exequente ao contrato de empréstimo 

formalizado entre o embargante e o Banco do Brasil . 

E, ante o inadimplemento da embargante, a exequente se sub-rogou nos 

direitos do credor primitivo. 

Nesse contexto, considerando que o crédito perseguido pelo exequente 

refere-se ao próprio empreendimento, não se confundindo com outras obrigações 

da executada/embargante, não cabe a alegação de patrimônio dé afetação, 
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especialmente porque o débito objeto de execução refere-se, justamente, a 

operação de crédito cujo produto foi destinado à consecução da própria edificação. 

Assim, o regime de afetação não impede o arresto dos imóveis, visto que 

o valor ora objeto de execução refere-se ao próprio dinheiro empregado para a 

edificação dos referidos imóveis. 

É de rigor, pois, a rejeição dos embargos do devedor. 

III. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, REJEITO os embargos à execução opostos por 

COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB L TOA. em face de ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, partes qualificadas 

nos autos. 

Declaro, pois, resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, 

CPC/2015. 

Em virtude da sucumbência, condeno a embargante ao pagamento das 

despesas processua is, assim como dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 

10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 20, do CPC/2015. 

Após o trânsito em julgado, transladem-se cópias desta sentença para os 

autos da execução, que deverá seguir normalmente seu curso. 

Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-

se . 

Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de 

Metas do Primeiro Grau - NUPMETAS. 

Nata c 
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