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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO
-  VIA  INADEQUADA  -  DESCONSTITUIÇÃO  DO
TÍTULO  EXEQUENDO  -  NECESSIDADE  DE
AJUIZAMENTO  DE  AÇÃO  RESCISÓRIA  –
PRECEDENTES  DO  STJ –  SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ART. 557, DO
CPC – RECURSO PREJUDICADO – SEGUIMENTO
NEGADO.

 A via adequada para desconstituir a sentença
transitada em julgado é a ação rescisória, uma vez
que  o  trânsito  em julgado  da  sentença  exequenda
obsta discussão de mérito na fase executiva, já que o
título executivo está abrigado pela coisa julgada.

 Enquanto  não  desconstituída  a  decisão
transitada  em  julgado,  via  ação  rescisória,  esta
produz os seus jurídicos efeitos.

  Nesse cenário, a sentença recorrida deve ser
anulada, porquanto os embargos à execução não é a
via  adequada  à  desconstituição  do  título  judicial
exequendo, mas, sim, a ação rescisória. Precedentes
do STJ. 

VISTOS, etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba
em face da sentença de fls. 60/61, proferida pelo MM. Juiz da Comarca de
Aroeiras que,  nos autos dos Embargos à Execução Fiscal  promovida pelo
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Município de Aroeiras, acolheu os embargos e desconstituiu a sentença na
parte que condenou a Fazenda Municipal nas custas processuais, nos autos
da ação de improbidade administrativa – Proc. Nº 047.2005.000.212-1, sob o
argumento de que o título executivo seria inexigível porque a Lei Estadual nº
5.672/92 isenta os entes públicos do pagamento de custas à Justiça Estadual.

Irresignado, o Estado da Paraíba interpôs recurso de apelação
(fls. 64/72), sob o fundamento de que houve em desacerto o Juízo a quo, ao
passo  que  a  legislação  processual  vigente  dispõe  que  o  pagamento  das
despesas  e  atos  processuais  serão  adimplidas  ao  final  pela  MP ou  pela
Fazenda Pública no final da demanda (art. 27, do CPC), não havendo, assim,
que  se  falar  em  inexigibilidade  do  título  executivo.  Ao  final,  pugnou  pelo
provimento do apelo para que a sentença seja revista.

Regularmente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões
(fls. 74/77), pugnando pelo desprovimento do apelo.

Com vista dos autos, a d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou
de emitir parecer de mérito, porquanto não vislumbrou interesse público que
recomende sua intervenção obrigatória. (fls. 83/84).

É o relatório. 

FUNDAMENTAÇÃO. 

PRELIMINARMENTE,  de  ofício,  reconheço  que  a  decisão
vergastada deve ser anulada, posto que desconstituiu a sentença de mérito,
transitada em julgado, ao acolher os embargos do devedor.

Isso porque, nos autos da ação de improbidade administrativa,
a Fazenda Pública Municipal  sucumbiu,  tendo o Juízo  a quo condenado a
edilidade mirim no pagamento das custas processuais (fls. 16/19 – Proc. Nº
047.2005.000.212-1).

Transitada em julgado a decisão, foram encaminhadas cópias
da sentença, da certidão de trânsito em jugado, bem como cálculo das custas
para  a  Fazenda  Estadual  proceder  sua  inscrição  na  dívida  ativa  e,
consequentemente, promover a competente Execução Fiscal.

Feita  a  citação,  o  recorrido  interpôs  embargos  do  devedor,
pugnando pela inexigibilidade do título executivo judicial, sob o argumento de
que a Fazenda Pública, vencida, não está sujeita ao pagamento de custas
processuais, conforme prevê a Lei Estadual nº 5.672/92,  tendo o Juízo a quo
acolhido os embargos do devedor, desconstituindo o título judicial acobertado
pela coisa julgada, o que só poderia ocorrer por meio da ação rescisória.

Com  efeito,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  em  recente
manifestação acerca do alcance do art.  741,  parágrafo único, do  Código de
Processo Civil, reforçou a orientação segundo a qual "a sentença de mérito
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transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento
de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja
sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei"(RE n.
594929/RS, Min. Celso de Mello). 

Assim, não poderia o Juízo de primeiro grau ter acolhido a tese
de inexigibilidade do título executivo judicial, ainda que a sentença exequenda
esteja amparada em condenação da fazenda pública em custas processuais
quando legalmente dispensada por Lei Estadual.

Nesse  sentido,  colaciono  precedentes  da  Corte  Superior  de
Justiça que ressaltam a impossibilidade de tratar de matérias passíveis de
desconstituir sentença  transitada em julgado até em sede de exceção de pré-
executividade (demanda cabível para discutir matérias de ordem pública em
execução ou fase de cumprimento de sentença), vejamos:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  SERVIÇO
PÚBLICO.  CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA.  EXCEÇÃO
DE PRÉ EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DO ART.  333,  I,  DO CPC E DO ART.  877  DO
CÓDIGO CIVIL.  PRECLUSÃO LÓGICA.  VIA PROCESSUAL
ELEITA  NÃO  É  VOCACIONADA  PARA  A  ANÁLISE  DE
MATÉRIA  PROBATÓRIA  BEM  COMO  PARA  A
DESCONSTITUIÇÃO  DE  TÍTULO  EXECUTIVO  JUDICIAL
TRANSITADO EM JULGADO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA
DA  SÚMULA  284/STF  POR  APLICAÇÃO  ANALÓGICA.
DIVERGÊNCIA  JURISPRUDENCIAL.  INVIABILIDADE  DE
ANÁLISE.  SÚMULA  83/STJ.  ADVERTÊNCIA  À  PARTE.
RECURSO  PROTELATÓRIO.  APLICAÇÃO  DE  MULTA.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.  1.  A  jurisprudência  já  pacificada  deste
Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a via
processual  da  exceção  de  pré-executividade  somente  é
cabível  nos  estreitos  limites  para  discutir  questões  de
ordem  pública  desde  que  não  demandem  dilação
probatória.  Além  disso,  não  é  possível  por  meio  deste
incidente  processual  a  desconstituição  dos  termos  de
título executivo judicial transitado em julgado, o qual,  no
caso  em  concreto,  é  claramente  dotado  de  todos  os
atributos que o atribuem força executiva. Precedentes. 2.
No caso em concreto, a pretensão da parte agravante é tão
somente  se  insurgir  contra  o  título  exequendo  que,  já
transitado em julgado,  apresenta todos os caracteres da
certeza,  liquidez  e  exigibilidade. (AgRg  no  AREsp  nº
205256/PB, STJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 20.11.2012, DJe 26.11.2012) 

PROCESSO  CIVIL.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGAÇÃO  DE  ERRO  MATERIAL  NA  SENTENÇA
EXEQUENDA.  CONDENAÇÃO  DO  LITISCONSORTE
VITORIOSO  A  PAGAR  HONORÁRIOS  AO  OUTRO
LITISCONSORTE,  TAMBÉM VITORIOSO.  CIRCUNSTÂNCIA
QUE  FORA  ABORDADA  EM  EMBARGOS  DE
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DECLARAÇÃO,  NO  PROCESSO  ORIGINÁRIO  E,  NÃO
OBSTANTE,  MANTIDA PELA SENTENÇA.  TRÂNSITO  EM
JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  DISCUSSÃO  PELA
ESTREITA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. A
exceção  de  pré-executividade  não  é  remédio  jurídico
adequado  para  modificar  comando  judicial  que  tenha
transitado  em  julgado. 2.  A  condenação  em  honorários
advocatícios  consubstancia  consectário  da  condenação
principal, de modo que sua natureza deve seguir a natureza
da sentença proferida, quanto ao objeto principal da lide.
Portanto,  se  a  sentença  que  condena  a  honorários  não
enfrentou o mérito da ação principal, não tendo, por isso,
aptidão para adquirir a eficácia de coisa julgada material, a
parcela  relativa  a  honorários  também  não  adquire  essa
eficácia,  sendo  impossível  impugná-la  mediante  ação
rescisória.  Mas  se  a  sentença  na  qual  a  condenação  a
honorários  foi  estabelecida  enfrentou  o  mérito  da  ação,
tanto a condenação principal como o consectário adquirem
a eficácia de coisa julgada, não comportando impugnação
por exceção de pré-executividade. 3. Não se pode alegar
que  há  mero  erro  material,  passível  de  ser  corrigido  a
qualquer tempo, em parcela da sentença que, abordada em
embargos  de  declaração,  foi  objeto  de  esclarecimento
expresso. Nessa circunstância, o suposto erro material se
converte em erro de julgamento, devendo ser impugnado
mediante o recurso cabível  ou ação rescisória.  Destarte,
por  maior  que  possa  ser  a  estranheza  causada  pela
condenação  do  corréu  ao  pagamento  de  honorários
advocatícios  ao  seu  litisconsorte  em  ação  vencida  por
ambos,  a  exceção  de  pré-executividade  não  é  o  modo
adequado  de  corrigir  o  suposto  equívoco.  4.  Recurso
especial  conhecido  e  improvido. (REsp  nº  1299287/AM,
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
19.06.2012, DJe 26.06.2012)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
EXCEÇÃO  DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.  DESCONSTITUIÇÃO
DA  COISA  JULGADA.  IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (STJ,
Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento:
15/05/2012, T2 - SEGUNDA TURMA) 

“ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR
PÚBLICO.  EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIA INADEQUADA.
DESCONSTITUIÇÃO  DO  TÍTULO  EXEQUENDO.
NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA.
PRECEDENTE  DO  STJ. AGRAVO  NÃO  PROVIDO.  1.  A
interposição  de  embargos  à  execução  não  é  a  via
adequada à desconstituição do título judicial  exequendo,
por  suposto  error  in  procedendo  consubstanciado  na
afronta ao princípio que veda a reformatio in pejus, mas,
sim,  a  ação  rescisória.  Precedente  do  STJ. 2.  Agravo
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regimental não provido.”  (Ag 1.340.319-SC-STJ, Rel.  Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA,  julgado em 03-02-2011)”. (Grifos
de agora).

Nesse  cenário,  não  é  possível  a  desconstituição  do  título
executivo  judicial  por  meio  de  embargos  do  devedor,  razão  pela  qual  o
embargante, ora recorrido, terá que ajuizar a ação específica para tanto, qual
seja, a ação rescisória estabelecida no art. 485, do Código de Ritos.

DISPOSITIVO

Assim,  de  ofício,  desconstituo  a  sentença  vergastada,
determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da
execução e, com fulcro no art.  557,  caput,  do CPC,   julgo prejudicado o
mérito do apelo.   

P.I.

João Pessoa, 26 de novembro de 2014.

 

Desembargador José Aurélio da Cruz 
                            RELATOR
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