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ACÓRDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA  Nº 0000316-97.2015.815.0000
Relator: Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Autor : Banco Santander (Brasil S/A)
Advogado: Wilson Sales Belchior (OAB/PB 17.314-A).
01 Réu: Rally Pneus Peças e Serviços Ltda.
02 Réu: Ricardo Araújo de Melo
03 Réu: Silas Marinho de Melo Filho

04 Réu: Daniela de Melo Brandão

01 Litisconsorte: David Farias Diniz de Souza

02 Litisconsorte: Andrezza Araújo de Morais

Advogado: Andrezza Araújo de Melo Morais (OAB/PB 15867)

AÇÃO  RESCISÓRIA.  DECISÃO  QUE  REJEITOU 
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E 
JULGOU  IMPROCEDENTE  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE.  MANIFESTA  VIOLAÇÃO  DE 
NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO 
DA  COISA  JULGADA  INEXISTENTE.  EXCESSO  DE 
EXECUÇÃO  QUE  NÃO  SE  CONFUNDE  COM 
ILIQUIDEZ  DO  TÍTULO.  NECESSIDADE  DE 
APRESENTAÇÃO DE PLANILHA COM O VALOR QUE 
EXECUTADO  ENTENDE  DEVIDO.  INOCORRÊNCIA. 
DECISÃO  EM  CONFORMIDADE  COM  A  NORMA 
PROCESSUAL. IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA.

—  (…) "é  manifestamente  incabível  a  propositura 
de ação rescisória com o único intuito de obter a reinterpretação à  
luz do contexto dos autos e a reforma do julgamento proferido, por  
mero inconformismo da parte com a justiça da decisão" (cf. AGRG na 
AR  5.159/rs,  Rel.  Ministra  nancy  andrighi,  segunda  seção,  dje  
19/08/2014). (…) (STJ; AgRg-AREsp 832.136; Proc. 2015/0314290-
0; SP; Segunda Turma; Rel.  Min.  Mauro Campbell  Marques; DJE 
08/03/2016)  

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos 
antes identificados.



ACORDA a Egrégia  Segunda  Seção  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, a unanimidade, julgar improcedente a ação 
rescisória.

RELATÓRIO

Trata-se de  Ação Rescisória  interposta  pelo Banco Santander 
em face de Rally Pneus Peças e Serviços Ltda, Ricardo Araújo de Melo, Silas Marinho 
de Melo Filho, Daniela de Melo Brandão, David Farias Diniz de Souza e Andrezza 
Araújo de Morais com o intuito  de rescindir,  com base na ocorrência  de  manifesta 
violação  de  norma  jurídica  e  violação  à  coisa  julgada,  a  decisão  que  rejeitou  a 
impugnação  ao  cumprimento  de  sentença  e,  na  mesma  oportunidade,  julgou 
improcedente  a  exceção  de  pré-executividade  ajuizadas  pelo  Banco 
promovente/executado (fls. 56/74).

Contestação às fls. 3387/3444 do volume XVII.

Indeferimento da antecipação de tutela às fls. 3471/3473.

O Ministério Público, em parecer às fls.3482/3484, opinou pela 
improcedência da ação rescisória.

É o relatório. 

VOTO 

Importa  ressaltar,  inicialmente,  que a ação rescisória  deve ser 
analisada sob a ótica de três juízos: a) juízo de admissibilidade; b) juízo rescindente; e 
c) juízo rescisório.

No juízo de admissibilidade, o tribunal verifica se é cabível a 
ação rescisória, analisando a presença dos pressupostos processuais e das condições da 
ação, se houve decisão de mérito transitada em julgado e se há a alegação de uma das 
causas do art. 966 do CPC.

Já  no  juízo  rescindente,  a  pretensão  é  desconstitutiva,  se 
presente uma das hipóteses do art. 966, do CPC, o Tribunal rescinde a decisão e, se 
necessário,  passa  ao  exame do  juízo  rescisório,  realizando  um novo  julgamento  da 
causa, isto é, do processo originário, para julgar procedente ou improcedente o pedido 
formulado na causa originária.

Quanto à primeira hipótese, de plano, constato não ser caso de 
extinção da ação sem análise de mérito eis que a petição preenche corretamente todos os 
requisitos dos artigos 967 e 9681.

1Art. 967.  Têm legitimidade para propor a ação rescisória: I  -  quem foi  parte  no  processo  ou  o  seu 
sucessor a título universal ou singular;

Art. 968.  A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, 
devendo o autor: I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; II - 
depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art319


No que concerne ao recebimento da ação,  embora se trate de 
decisão interlocutória  –  apenas  admitida como objeto de ação rescisória  a  partir  do 
CPC/2015 –, o fato é que seu conteúdo é de mérito, porquanto contém, em seu bojo, a 
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e a improcedência da exceção de 
pré-executividade (fl. 47/48).

Pois bem.

DO JUÍZO RESCINDENTE

DA MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA (ART.966,V)

Afirma  o  autor  que  houve  ofensa  aos  artigos  475-A,  475,L, 
inciso II. 586 e 618, I do CPC de 2015. Em relação a esses dispositivos, transcrevo-os a 
seguir:

Art. 475-A. Quando a sentença não determinar o valor devido, 
procede-se a sua liquidação:

Art. 475-L.  A impugnação somente poderá versar sobre:

II – Inexibilidade do título;

Art.586.A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre 
em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Art. 618. É nula a execução:

I  –  Se  o  título  executivo  extrajudicial  não  corresponder  a 
obrigação certa, líquida e exigível;

Após  o  trânsito  em  julgado  do  acórdão  (fls.56/74)  que  deu 
provimento  parcial  à  apelação  interposta  pelo  Banco  Santander  para  determinar  a 
incidência da taxa de juros de mercado à época da adesão ao contrato nº 30.916.678-7, 
bem como determinar a incidência da TR como índice de correção monetária, o autor – 
ora réu –, passou ao cumprimento da sentença em desfavor do banco. Ao apresentar os 
valores que entendia devidos, o banco, não concordando com o montante, apresentou 
exceção de pré-executividade, alegando a iliquidez do título; bem como a impugnação 
ao cumprimento de sentença, entendendo que o exequente estava executando montante 
superior ao determinado no acórdão transitado em julgado.

Primeiro, convém mencionar que o título exequendo determinou 
a incidência de juros de mercado acrescidos da TR como índice de correção monetária 

seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.



ao contrato nº 30.916.678-7, de modo que não se afigura necessária a instauração de um 
procedimento de liquidação. Isto porque o exequente apresenta o montante que entende 
devido com base nos parâmetros fixados no título judicial, e a não concordância, por 
parte do devedor, implica na obrigatoriedade de demonstração do excesso por meio de 
planilha específica. Ou seja, não cabe ao devedor alegar a iliquidez do título na hipótese 
em  que  não  há  especificamente  o  valor  total  devido,  mas  é  possível  encontrar  o 
quantum debeatur através de meros cálculos aritméticos. Senão vejamos comentário ao 
art.586 do CPC/732:

Por fim,  no  que  concerne  à  liquidez,  que  corresponde  à  exata 
determinação  do  quantum debeatur  no  próprio  título  ou,  pelo 
menos,  a  determinabilidade  do  montante  devido  por  simples 
cálculos aritméticos a partir de índices conhecidos (v.g.,  ORTN, 
OTN, BTN, IPC, TR, poupança etc.) 

Observe-se que não houve violação a nenhum dispositivo acima 
elencado pelo autor, porque é evidente que o título de fls.56/74 não é ilíquido, mas sim 
passível de determinação do valor por meio de cálculos aritméticos (juros e correção 
monetária) que seriam, como foram, apresentados pelo exequente.

Isto é, ao alegar na inicial que o réu/exequente executava valor 
superior ao que foi determinado no título judicial, não está o autor/executado diante da 
hipótese  de  iliquidez  do  título,  mas  sim  de  excesso  de  execução,  o  que  implica  a 
apresentação da memória de cálculo, com o valor que entende devido, já na impugnação 
ao cumprimento de sentença, sob pena de vê-la liminarmente rejeitada, como ocorreu no 
caso em tela.

Assim,  os  dispositivos  por  ele  suscitados  não  apresentam 
nenhuma violação diante da circunstância acima delineada, notadamente o inciso I do 
art.618 que trata de execução de título extrajudicial,  quando se está diante de título 
judicial.

No tocante aos artigos 183, 471 e 4733 do CPC/1973, não há que 
se falar em violação, porquanto inexiste relação dos dispositivos com os fundamentos 
utilizados na decisão rescindenda.

Já  em relação  ao  art.20  §§3º  e  4º  do  CPC/73,  é  evidente  a 
intenção do autor de ver revista a fixação de honorários em R$ 1.000,00 (mil reais) na 
decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou improcedente a 
exceção de pré-executividade, pela simples irresignação, sem apontar qualquer violação 
na  sua  fixação,  de  modo  que  também  não  deve  prevalecer  esta  alegação  para 
desconstituir a decisão ora combatida. 

No tocante à alegação de ofensa à coisa julgada, também não há 

2 COSTA MACHADO. Código de Processo civil interpretado. 12ª edição. 2013, Manole.p.730.
3 Art.183.  Decorrido  o  prazo,  extingue-se,  independentemente  de  declaração  judicial,  o  direito  de 

praticar o ato, ficando salvo, porém, à parte provar que o não realizou por justa causa.
Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo:
Art.473.É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se 
operou a preclusão.



que prevalecer como fundamento de rescisão, pois os fundamentos da decisão de fls. 
56/74  em nada  confrontam com o  que  foi  fixado  no  acórdão  que  o  réu/exequente 
pretende  executar.  Repise-se,  no  caso  em  tela,  o  exequente  busca,  na  visão  do 
autor/executado, executar valor superior ao que foi determinado no título judicial. Neste 
sentido, cabia ao executado demonstrar não a iliquidez do título, mas sim o excesso 
perpetrado  pelo  exequente,  que  somente  seria  possível  através  da  apresentação  de 
memória de cálculo, o que não ocorreu, ocasionando a rejeição liminar da impugnação e 
a improcedência da exceção, conforme exaustivamente demonstrado acima.

Neste sentido, não deve ser acolhida a manifesta violação da 
norma jurídica nem a ofensa à coisa julgada como fundamentos de rescisão do 
julgado.

Percebe-se  que  o  autor  pretende,  apenas,  rever  as  provas  e 
circunstâncias discutidas na fase de cumprimento de sentença, notadamente porque o 
agravo de instrumento interposto da decisão rescindenda foi  inadmitido por falta  de 
peças obrigatórias, consoante acórdão de fls. 67/68, sem, contudo, apresentar elementos 
que, de fato, ensejassem na rescisão da decisão. Neste sentido, é inviável rever a justiça 
da decisão em sede de ação rescisória. Corroborando esse entendimento:

 
ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  NEGATIVA  DE 
PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.  INOCORRÊNCIA.  AÇÃO 
RESCISÓRIA.  ERRO  DE  FATO.  INEXISTÊNCIA.  JUÍZO  DE 
VALOR  SOBRE  OS  FATOS  DO  PROCESSO.  REVISÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO  ARTIGO 
485  DO  CPC.  AFERIÇÃO  DA EXISTÊNCIA DE  ELEMENTOS 
DESABONADORES. IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA Nº  7/STJ. 1. 
Constata-se que as instâncias ordinárias enfrentaram a matéria posta 
em  debate  na  medida  necessária  para  o  deslinde  da  controvérsia, 
motivo  pelo  qual  não  é  deficiente  a  prestação  jurisdicional  nos 
embargos declaratórios opostos na origem, visto que, na apreciação 
do recurso,  o  tribunal  de  origem  decidiu  sobre  todas  as  questões 
relevantes. 2. Desvinculada a causa de pedir de quaisquer dos vícios a 
que se referem os incisos do art.  485 do CPC,  "é manifestamente 
incabível a propositura de ação rescisória com o único intuito de 
obter a reinterpretação à luz do contexto dos autos e a reforma do 
julgamento  proferido,  por  mero  inconformismo  da  parte  com 
a justiça  da  decisão" (cf.  AGRG na AR 5.159/rs,  Rel.  Ministra 
nancy andrighi, segunda seção, dje 19/08/2014).  3. (…) Cediço é 
que não pode este Superior  Tribunal  de justiça atuar como terceira 
instância revisora ou tribunal de apelação reiterada, a teor do verbete 
da Súmula nº 7/stj:  "a pretensão de simples reexame de prova não 
enseja recurso especial"  (cf.  AGRG  no  RESP  1116290/sp,  Rel. 
Ministro Luiz fux, primeira turma, dje 03/08/2010; AGRG no aresp 
436.034/rs,  Rel.  Ministro  Humberto  Martins,  segunda  turma,  dje 
16/12/2013).  5.  Agravo regimental  não provido. (STJ;  AgRg-AREsp 
832.136;  Proc.  2015/0314290-0;  SP;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  
Mauro Campbell Marques; DJE 08/03/2016)  

AÇÃO RESCISÓRIA COM FUNDAMENTO NO ART. 485, V, IX E 
§ 1º DO CPC. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA EM 
RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ERRO 
DE  FATO  NÃO  CONFIGURADO.  PRETENSÃO  DE 

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20485&sid=3da13414.418a622f.0.0#JD_CPCart485
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http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20485&sid=4b2e7a90.3a01944c.0.0#JD_CPCart485


REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NESSA VIA. 
INEXISTÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DO 
CONTRADITÓRIO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE RÉPLICA. 
EQUIPARAÇÃO  SALARIAL  INDEVIDA  EM  RAZÃO  DA 
EXIGÊNCIA DE NÍVEL DE ESCOLARIDADE DISTINTO PARA O 
DESEMPENHO  DOS  CARGOS.  INAPLICABILIDADE  DO 
PRINCÍPIO  DA ISONOMIA.  EXEGESE  DO ART.  39,  §  1º  DA 
CF/88.  INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº  339 DO  STF.  PEDIDO 
RESCISÓRIO  JULGADO  IMPROCEDENTE. A  via  estreita 
da ação rescisória não se presta a rediscutir a justiça da decisão ou 
a servir como meio de recurso para que a parte vencida busque a 
sua  reforma.  'Não  se  configurando  qualquer  dos  pressupostos 
do art.  485  do  CPC,  inviável  a ação rescisória. Nela  é  vedada  a 
rediscussão da causa, pois, não se definindo como instância recursal, o 
reexame de questões  já  apreciadas  configuraria  desrespeito  à  coisa 
julgada'  (RT  609/153)".  (Ação Rescisórian.  2010.080824-9,  de 
Joaçaba, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, DJe de 18/5/2011). (AR n. 
2011.045327-4,  de  Ponte  Serrada,  Rel.  Des.  Carlos  Adilson  Silva, 
Grupo  de  Câmaras  de  Direito  Público,  j.  8-10-2014)  (grifou-
se). (TJSC;  AR  2014.012270-1;  Araquari;  Primeira  Câmara  de 
Direito Público; Rel. Des. Subst. Paulo Henrique Moritz Martins da  
Silva; Julg. 08/03/2016; DJSC 11/03/2016; Pág. 429 

A partir dessas considerações,  JULGO IMPROCEDENTE A 
AÇÃO RESCISÓRIA.

Condeno  o  autor  no  pagamento  de  custas  e  honorários 
advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto. 

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
Saulo Henriques de Sá e Benevides – Presidente em substituição. Relator: Des. Saulo 
Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  ainda  do  julgamento  os  senhores 
desembargadores João Alves da Silva, Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para 
substituir o Exmo. Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho), Maria 
das  Graças  Morais  Guedes,  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (juiz  convocado  para 
substituir  o  Exmo.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz).  Ausente,  justificadamente,  o 
Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  à  sessão,  representando  o  Ministério  Público,  a 
Excelentíssima Dra. Ana Cândida Espínola, Procurador de Justiça convocada.

João Pessoa, 16 de novembro de 2016.    

          Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides   
                                   Relator
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RELATÓRIO

Trata-se de  Ação Rescisória  interposta  pelo Banco Santander 
em face de Rally Pneus Peças e Serviços Ltda, Ricardo Araújo de Melo, Silas Marinho 
de Melo Filho, Daniela de Melo Brandão, David Farias Diniz de Souza e Andrezza 
Araújo de Morais com o intuito  de rescindir,  com base na ocorrência  de  manifesta 
violação  de  norma  jurídica  e  violação  à  coisa  julgada,  a  decisão  que  rejeitou  a 
impugnação  ao  cumprimento  de  sentença  e,  na  mesma  oportunidade,  julgou 
improcedente  a  exceção  de  pré-executividade  ajuizadas  pelo  Banco 
promovente/executado (fls. 56/74).

Contestação às fls. 3387/3444 do volume XVII.

Indeferimento da antecipação de tutela às fls. 3471/3473.

O Ministério Público, em parecer às fls.3482/3484, opinou pela 
improcedência da ação rescisória.

É o relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 24 de outubro de 2016



Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides

                       Relator


