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EMENTA:  APELAÇÃO.  EMBARGOS À EXECUÇÃO. FEITO EXECUTIVO
EMBASADO EM ACÓRDÃO PROVENIENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADUAL. SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DA CORTE DE CONTAS PARA
JULGAR CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. MATÉRIA JÁ AVENTADA
EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO NOS
AUTOS  DA  EXECUÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  REITERAÇÃO  DOS
ARGUMENTOS  EM  SEDE  DE  EMBARGOS.  PRECEDENTES  DOS
TRIBUNAIS  DE  JUSTIÇA.  EMBARGOS  PROTELATÓRIOS.  REJEIÇÃO
LIMINAR.  APLICAÇÃO  DO  ART.  739,  III,  DO  CPC/1973,
CORRESPONDENTE  AO  ART.  918,  III,  DO  CPC/2015.  APELO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.  O  juiz  rejeitará  liminarmente  os  embargos  manifestamente  protelatórios.
Inteligência do art. 918, III, do Código de Processo Civil.

2.  “São manifestamente  protelatórios  os  embargos à  execução em que se deduz
pretensão que já foi analisada em anterior decisão que julgou improcedente pedido
de  exceção  de  pré-executividade”  (TJMG;  APCV  1.0105.14.026342-4/001;  Rel.
Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 14/06/2016; DJEMG 24/06/2016).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0001298-86.2009.815.0141, em que figuram como Apelante José Otávio
Maia de Vasconcelos e como Apelado o Município de Catolé do Rocha.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e
negar-lhe provimento.

VOTO.

José  Otávio  Maia  de  Vasconcelos  interpôs  Apelação contra  Sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Catolé do Rocha, f. 125/126, que,
com fulcro no art.  739, III,  do Código de Processo Civil/1973, vigente à época,
rejeitou liminarmente os Embargos à Execução por ele opostos em desfavor daquele
Município, ao fundamento de que a argumentação contida na Exordial já havia sido
apresentada e  rejeitada em Exceção de Pré-Executividade  decidida  nos  autos  da
Execução.



Em  suas  razões,  f.  131/150,  afirmou  que  os  Embargos  à  Execução
constituem uma nova demanda e, por essa razão, deve o Juízo Sentenciante analisar
o mérito da discussão instaurada pela Exordial, declinando as razões jurídicas de seu
convencimento,  o  que  alega  não  ter  ocorrido  no  caso,  pelo  que  requereu  a
declaração de Nulidade da Sentença.

Asseverou  que,  antes  de  rejeitar  preliminarmente  os  Embargos,  o  Juízo
deveria ter-lhe oportunizado a produção de novas provas, de modo a possibilitar o
afastamento da exigibilidade do título executivo, cerceando, em seu dizer, o direito à
ampla defesa.

Repetiu as alegações acerca do mérito dos Embargos, trazidas na Petição
Inicial, argumentando que o Tribunal de Contas Estadual não possui competência
para julgar  as contas do Chefe do Poder  Executivo Municipal,  quando este seja
ordenador de despesas, pugnando, ao final, pelo provimento do Apelo e acolhimento
dos Embargos,  para que seja declarada a inexigibilidade do título que embasa a
Execução.

Intimado,  o  Município  Apelado  não  apresentou  Contrarrazões,  conforme
Certidão de f. 156.

A Procuradoria de Justiça emitiu Parecer, f. 163/166, opinando pela rejeição
da preliminar de nulidade da Sentença, sem manifestação acerca do mérito recursal.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido, f. 152, pelo que, presentes
os requisitos de admissibilidade, dele conheço.

O art. 739, III, do Código de Processo Civil de 1973, que vigia quando da
prolação da Sentença, correspondente ao art.  918, III,  do CPC/20151,  impunha a
rejeição liminar dos embargos à execução que fossem considerados manifestamente
protelatórios.

O caso em comento se trata de Execução de Título Extrajudicial (Proc. nº
014.2004.001.485-5), intentada pelo Município Apelado em desfavor do Apelante,
embasada em débito consubstanciado em Acórdão proferido no âmbito do Tribunal
de Constas do Estado da Paraíba, referente ao Exercício Financeiro do ano de 2000,
quando o Recorrente exercia o cargo de Prefeito.

O  Apelante  apresentou,  nos  autos  da  Execução,  Exceção  de  Pré-
Executividade  (cópias  de  f.  174/188),  argumentando,  em  suma,  que  o  feito
executivo não seria cabível ante a alegada incompetência do TCE para julgar contas
do Executivo  Municipal,  bem como pela  suposta  ilegitimidade  do Ente  Público
Municipal.

 A Exceção foi rejeitada pelo Juízo (Decisão de f. 298/300-v), que entendeu
que os atos de gestão praticados pelo Chefe do Executivo atraem a competência
prevista no art. 71, II, da Constituição Estadual, abrindo a possibilidade de o TCE
imputar-lhe débitos ou multas, em razão da prática de dano ao erário, reconhecendo,

1 Art. 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos: […] III - manifestamente protelatórios.



outrossim, a legitimidade do Município para executar os débitos impostos.

Os  presentes  Embargos  à  Execução  foram  opostos  com  os  mesmos
argumentos  que  já  haviam  sido  trazidos  na  Exceção  de  Pré-Executividade  e
rejeitados  pelo  Juízo,  pelo  que  foram  considerados  protelatórios  e  rejeitados
liminarmente.

No  mesmo  sentido  é  a  jurisprudência  dos  Tribunais  de  Justiça  pátrios,
segundo a qual são manifestamente protelatórios os embargos à execução em que se
deduz pretensão que já foi analisada em anterior decisão que rejeitou exceção de
pré-executividade. Ilustrativamente, precedentes do TJPR, TJMG e TJSP:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROCESSO  CIVIL.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C MULTA DIÁRIA E PERDAS E DANOS,
EM FASE DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE  OPOSTA  PELOS  DEVEDORES.  Alegação  de
ausência de preclusão sobre os critérios de cálculo do débito exequendo em
razão  da  impossibilidade  de  cumulação  de  juros  moratórios  (matéria  de
ordem pública) e multa diária e inaplicabilidade da penalidade aos sábados,
domingos  e  feriados.  Não  acolhimento.  Matérias  já  decididas
anteriormente. Preclusão. Precedentes do STJ. Reiteração das questões
com  o  mesmo  fundamento  de  excesso  de  execução  já  arguidas  em
embargos à execução e em outra exceção de pré-executividade, todas elas
rejeitadas  por  decisões  judiciais  anteriores.  Meios  protelatórios  para
atrasar o cumprimento do título executivo. Execução que tramita há mais
de  dezenove  anos  sem a  satisfação  do  crédito  dos  credores.  Violação  ao
princípio  da  boa-fé  processual  e  do  dever  de  cooperação  das  partes.  Ato
atentatório  à  dignidade  da  justiça  configurado  no  caso.  Decisão  mantida.
Recurso desprovido. (TJPR; Ag Instr 1586615-0; Apucarana; Sexta Câmara
Cível;  Rel.  Des.  Roberto  Portugal  Bacellar;  Julg.  18/04/2017;  DJPR
17/05/2017; Pág. 514)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO
FISCAL.  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  IPVA.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.  LEGITIMIDADE  DO  CREDOR  FIDUCIÁRIO.
HONORÁRIOS  DE  SUCUMBÊNCIA  -TRIANGULARIZAÇÃO  DA
RELAÇÃO  PROCESSUAL.  MULTA  PREVISTA  NO  PARÁGRAFO
ÚNICO  DO  ARTIGO  740  DO  CPC/73.  EMBARGOS
MANIFESTAMENTE  PROTELATÓRIOS.  APLICABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. A instituição financeira, credora fiduciária, tem
legitimidade  para  figurar  no  polo  passivo  da  execução  fiscal  que  visa  o
recebimento do IPVA incidente sobre o veículo dado em garantia, tendo em
vista que é responsável solidária pelo pagamento do tributo, nos termos da
Lei Estadual nº 14.937/03, sendo detentora de sua propriedade resolúvel. A
CDA que preenche todos os requisitos da Lei não é nula, sobretudo quando
discrimina o valor originário da obrigação principal e da acessória, bem como
o termo inicial e a forma de calcular os juros e a correção monetária, com a
apresentação da fundamentação legal, origem e natureza da dívida. É cabível
a  fixação  de  honorários  de  sucumbência  quando,  após  a  improcedência
liminar dos embargos à execução, é interposta apelação e o réu, citado para se
defender,  apresenta  contrarrazões.  São  manifestamente  protelatórios  os
embargos à execução em que se deduz pretensão que já foi analisada em
anterior  decisão  que  julgou  improcedente  pedido  de  exceção  de  pré-
executividade, sendo cabível a aplicação da multa do art. 740, parágrafo
único, do CPC. (TJMG; APCV 1.0105.14.026342-4/001; Rel. Des. Edilson
Olímpio Fernandes; Julg. 14/06/2016; DJEMG 24/06/2016)



EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  FISCAL  IPTU  E  TAXA  DE  LIXO.
EXERCÍCIOS  2007.  Alegação  de  ilegitimidade  passiva  ad  causam  do
promitente vendedor. Matéria que já foi ventilada em sede de exceção de
pré-executividade e que, por isso, não poderia ser repetida ao ensejo dos
embargos. Sentença que os julgou improcedentes mantida por seus próprios
fundamentos.  (TJSP;  APL  3012796-81.2013.8.26.0562;  Ac.  8159709;
Santos;  Décima  Quinta  Câmara  de  Direito  Público;  Rel.  Des.  Rezende
Silveira; Julg. 29/01/2015; DJESP 09/02/2015)

A Sentença, portanto, não merece qualquer reparo, eis que toda a matéria
aventada nos presentes Embargos já foi apreciada e rejeitada pelo Juízo em sede de
Exceção de Pré-Executividade,  revestindo-se de  caráter  protelatório,  atrasando o
prosseguimento do feito executivo.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 15 de agosto de 2017,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando do julgamento, além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. Presente à sessão o
Excelentíssimo Procurador de Justiça Dr. José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


