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DECISÃO MONOCRÁTICA

TUTELA ANTECIPADA NA AÇÃO RESCISÓRIA – 
DECISÃO  RESCINDENDA  PROFERIDA  NOS 
AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR 
DE ALÇADA.  CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO 
JULGADOR.  IMPOSSIBILIDADE. 
VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÕES. PERIGO DE 
DANO. REQUISITOS PRESENTES. CONCESSÃO.

- ”A propositura de ação rescisória não tem o condão, 
por  si  só,  de  suspender  a  execução  do  julgado 
rescindendo,  salvo  deferimento  de  medida  cautelar 
ou  antecipatória  pelo  juízo  competente.”  (REsp 
1395809/PB, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013).

- Presentes os requisitos da antecipação de tutela, a 
concessão do pedido é medida que se impõe. 

Vistos, etc.

Cuida-se  de  Pedido  de  Antecipação  de  Tutela feito  pelo 
Estado da Paraíba nos autos da  Ação Rescisória que move em face da 
PHG Comércio  de  Confecções  Ltda,  pretendendo  rescindir  sentença  de 
extinção  do  processo  sem  resolução  de  mérito,  nos  autos  da  ação  de 
execução fiscal. Diz, que há violação literal de lei, pois, o MM Juiz não poderia 
ter julgado extinta a execução fiscal pelo valor de alçada, pois é prerrogativa 
somente da Procuradoria Estadual, nos termos do artigo 1º, da Lei Estadual 
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nº 9.170/2010. Por estas razões, pretende o autor suspender a r. sentença, 
até julgamento definitivo da presente ação rescisória.

Com a inicial, vieram documentos de fls. 10/97.

Determinei a intimação do Estado da Paraíba para, nos termos 
do artigo 284 do CPC, emendar  a petição inicial  a fim de que cumule ao 
pedido de desconstituição da sentença e o de rejulgamento da causa, nos 
termos do artigo 488, II do CPC.

O autor  cumpriu  com a  diligência  solicitada,  nos  termos  da 
petição de fl. 108.

É o relatório.

Decido.

Na  dicção  do  art.  489  do  CPC,  'o  ajuizamento  da  ação 
rescisória não impede o cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo,  
ressalvada  a  concessão,  caso  imprescindíveis  e  sob  os  pressupostos  
previstos em lei, de medidas de natureza cautelar ou antecipatória de tutela'.

Portanto,  a nova redação do dispositivo encerra a discussão 
sobre o cabimento ou não da tutela de urgência, com esse objetivo, no âmbito 
da  própria  ação  rescisória.  O  legislador,  atento  à  evolução  doutrinária  e 
jurisprudencial, consagrou a tese no texto do art. 489 do CPC.

Este  é  o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça:  ”A 
propositura de ação rescisória não tem o condão, por si só, de suspender a  
execução do julgado rescindendo, salvo deferimento de medida cautelar ou  
antecipatória pelo juízo competente.”  (REsp 1395809/PB, Rel. Ministra ELIANA 
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013).

Assim,  o  pleito  de medida  liminar  é admissível  em qualquer 
instância ou fase em que se encontra o litígio colocado ao conhecimento do 
Poder Judiciário, mormente durante a tramitação do processo, bastando que, 
para tanto, restem efetivamente demonstrados os pressupostos autorizadores 
para este desiderato  (art.  798 do CPC),  quais sejam, a  plausibilidade do 
direito perseguido e o risco de dano decorrente da demora da prestação 
jurisdicional.

No  caso,  cuida-se  de  pedido  de  tutela  antecipada,  cuja 
pretensão é a suspensão da sentença que julgou extinta Ação de Execução 
Fiscal, de ofício, com base no valor da causa.

Compulsando-se  os  autos,  verifica-se  que  o  pedido  da 
rescisória é baseado na violação literal de lei, (art. 485, V do CPC), haja vista 
ter o MM. Juiz, de ofício, ter julgado extinta a Ação de Execução Fiscal, sem 
qualquer  requerimento  do  Exeqüente  quanto  à  aplicação  da  Lei  nº 
9.170/2010, o que, erroneamente, o levou considerar os valores executados 
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desproporcionais a manutenção de um processo judicial,  e julgou extinto o 
processo sem resolução de mérito.

Extrai-se ainda dos  autos que o cerne da discussão gira em 
torno da possibilidade do Magistrado, de ofício, determinar a extinção da 
Execução Fiscal tendo em vista o valor da causa, sem requerimento do 
Exeqüente.

Ademais,  vislumbra-se  da  documentação  acostada,  numa 
primeira  análise  que  verossimilhantes  são  os  argumentos  do  requerente, 
diante do que prescreve o caput do Artigo 1º, da Lei Estadual nº 9.170/2010, o 
que faz, a meu ver, aparecer a fumaça do bom direito. 

Transcrevo o teor da norma acima citada, in verbis:

“Art.  1º  A  Procuradoria  Geral  do  Estado  fica  
autorizada a não ajuizar, e, bem assim, a requerer a 
cessação da cobrança judicial sem resolução do 
mérito,  nos  créditos  da  Fazenda  Pública  Estadual,  
cujo valor monetariamente atualizado seja inferior ao  
limite de alçada.” (grifei)

Outrossim, o  Superior Tribunal de Justiça  editou a  Súmula 
nº 452 proibindo, expressamente, a extinção de ofício de ações relacionadas 
ao valor de alçada. Vejamos:

“Extinção das Ações de Pequeno Valor - Faculdade  
da Administração Federal - Atuação Judicial de Ofício  
- Vedação

A  extinção  das  ações  de  pequeno  valor  é  
faculdade  da  Administração  Federal,  vedada  a  
atuação judicial  de ofício.”  (STJ Súmula  nº  452 -  
02/06/2010 - DJe 21/06/2010)

Por outro lado, o perigo na demora da prestação jurisdicional é 
transparente,  haja vista que nos autos do processo da Ação de Execução 
Fiscal já tinha, inclusive, penhora de bem (fl. 26), fato que sem a suspensão 
da  sentença  tal  objeto  será  liberado  em  favor  do  executado,  causando 
prejuízo ao interesse público. 

Há  de  se  levar  em  consideração,  ainda,  a  inexistência  de 
perigo de irreversibilidade da medida antecipada, eis que, após a contestação, 
havendo motivos suficientes para revogação, esta pode ser reformada, sem 
qualquer empecilho processual. 

Assim, com fulcro nos argumentos acima expostos, CONCEDO 
A  ANTECIPAÇÃO  DA TUTELA determinando,  a  suspensão  da  sentença 
proferida  nos  autos  da  Ação  de  Execução  Fiscal  nº  200.2006.042.085-4 
mencionada na exordial, até o julgamento final da presente ação rescisória.
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Cite-se  o  réus  no  endereço  indicado  na  exordial,  para, 
querendo, no prazo de 30 dias, apresentar defesa nos autos, fazendo-se as 
advertências do art. 285 do CPC. 

Remetam-se,  com  o  mandado  de  citação,  todos  os 
documentos que instruem o pedido.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 07 de agosto de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz

Relator
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