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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível nº. 0000432-62.2009.815.0211

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante:  Espólio  de  Pedro  Deocleciano  Pinto  e  Antonio  Alvarenga, 
representados por seus herdeiros Maria Arciolina da Silva e outros - Adv.: 
Francisco Miguel da Silva Filho

Apelado: Município de Boa Ventura – Adv.: Alexandro Figueiredo Rosas

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À 
EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO INEXIGÍVEL. 
LEI MUNICIPAL QUE DISCIPLINA PAGAMENTO 
MENSAL  E  VITALÍCIO  DE  SUBSÍDIO  A  EX-
PREFEITOS.  PRONUCIAMENTO DO PLENÁRIO 
DO  STF  SOBRE  A  MATÉRIA.  ADI  3.853. 
INCONSTITUCIONALIDADE  DECLARADA. 
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 102, §2º, 
DA CF/88 C/C O ART. 28, PARÁGRAFO ÚNICO, 
DA LEI  Nº 9.868 DE 10 DE NOVEMBRO DE 
1999.  DECLARAÇÃO  DE 
CONSTITUCIONALIDADE  DO  ART.  741, 
PARÁGRAFO  ÚNICO  DO  CPC. 
DESPROVIMENTO. 
– As normas que estabelecem o pagamento 
de subsídio  vitalício  aos  ex-prefeitos  não foi 
recepcionada  pela  Constituição  Federal  de 
1988, conforme pronunciamento do Supremo 
Tribunal Federal quando do julgamento da ADI 
nº  ADI 3853, da Relatoria da  Min. CÁRMEN 
LÚCIA,  Tribunal  Pleno,  julgado  em 
12/09/2007.
–Analisando o disposto no art. 741, parágrafo 
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único,  do  CPC,  conclui-se  que  o  legislador 
procedeu a uma ponderação de princípios para 
determinar  os  casos  em que  o  princípio  da 
supremacia da Constituição deverá prevalecer 
sobre  o  da  garantia  da  coisa  julgada.  O 
referido dispositivo legal possui claro objetivo 
de  harmonizar  o  instituto  da  coisa  julgada 
com o  da  segurança  jurídica,  agregando  ao 
sistema  um  mecanismo  processual  apto  a 
rescindir  julgados  inconstitucionais,  apenas 
nas hipóteses taxativamente previstas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  Espólio  de 
Pedro  Deocleciano  Pinto  e  Antonio  Alvarenga,  representados  por 
seus herdeiros Maria Arciolina da Silva e outros (fls. 109/119), em face de 
sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Itaporanga (fls. 
104/107) nos autos dos Embargos à Execução ajuizados pelo  Muncípio 
de Boa Ventura, em face do apelante.

A Magistrada singular julgou procedente os Embargos, 
por  considerar  que  a  Lei  Municipal  nº  11/1979  –  que  instituiu  o 
pagamento  de  subsídio  vitalício  aos  ex-prefeitos  do  Município  de  Boa 
Ventura  –  não  foi  recepcionada  pela  Constituição  Federal  de  1988, 
declarando inexigível o título executivo judicial derivado da mencionada 
Lei.

Inconformados,  os  apelantes  sustentam  que  houve 
ofensa à coisa julgada, porquanto o título executivo judicial está revestido 
de imutabilidade. Também alegaram a inconstitucionalidade do parágrafo 
único  do  art.  741  do  CPC,  sob  o  fundamento  de  que  as  decisões 
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posteriores não podem atingir a coisa julgada e gerar desequilíbrio entre 
as partes diante da violação à segurança jurídica.

O  Município  apelado  apresentou  contrarrazões  (fls. 
122/125), pedindo a integral manutenção da sentença de primeiro grau.

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  cota,  (fls.  131/132), 
alegou inexistir interesse público que justifique a sua intervenção.

Esta  1ª  Câmara  Cível,  por  meio  do  voto  do  relator 
originário – Desembargador José Di Lorenzo Serpa – remeteu a análise da 
inconstitucionalidade  de  dispositivos  legais  arguidas  na  apelação  ao 
Plenário deste Egrégio Tribunal, conforme previsão estabelecida no art. 97 
da Constituição Federal de 1988 e à luz da Súmula Vinculante nº 10 (fls. 
152/157).

Apreciando  a  arguição  incidental  de 
inconstitucionalidade,  quanto  à  Lei  nº  11/1979,  do  Município  de  Boa 
Ventura,  o  Plenário  desta  Casa  entendeu  por  julgar  prejudicada  a 
arguição. Já quanto à alegação de violação à Constituição Federal,  por 
parte do art.  741,  parágrafo  único do CPC, o referido órgão colegiado 
entendeu pela constitucionalidade deste dispositivo legal (fls. 200/205). 
Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O

Quanto  à  constitucionalidade  da  Lei  Municipal  nº 
11/1979,  que trata do pagamento de subsídio mensal  e vitalício  a ex-
chefes do Executivo do Município de Boa Ventura, desnecessária se faz 
uma análise mais  profunda sobre o tema, uma vez que o Plenário  do 
Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 3.853, já se manifestou sobre a matéria.

O Pretório  Excelso reconheceu a inconstitucionalidade 
do art.  29-A e seus  parágrafos  do Ato das  Disposições Constitucionais 
Gerais e Transitórias da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, 
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que concedia a ex-Governadores daquele Estado o direito de receberem 
tal benefício, conforme ementa abaixo colacionada:

EMENTA:  AÇÃO  DIRETA  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE.  EMENDA 
CONSTITUCIONAL N. 35, DE 20 DE DEZEMBRO DE 
2006,  DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO 
GROSSO  DO  SUL.  ACRÉSCIMO  DO  ART.  29-A, 
CAPUT  e  §§  1º,  2º  E  3º,  DO  ATO  DAS 
DISPOSIÇÕES  CONSTITUCIONAIS  GERAIS  E 
TRANSITÓRIAS  DA  CONSTITUIÇÃO  SUL-MATO-
GROSSENSE. INSTITUIÇÃO DE SUBSÍDIO MENSAL 
E  VITALÍCIO  AOS EX-GOVERNADORES DAQUELE 
ESTADO, DE NATUREZA IDÊNTICA AO PERCEBIDO 
PELO  ATUAL  CHEFE  DO  PODER  EXECUTIVO 
ESTADUAL. GARANTIA DE PENSÃO AO CÔNJUGE 
SUPÉRSTITE, NA METADE DO VALOR PERCEBIDO 
EM  VIDA  PELO  TITULAR.  1.  Segundo  a  nova 
redação  acrescentada  ao  Ato  das  Disposições 
Constitucionais  Gerais  e  Transitórias  da 
Constituição  de Mato  Grosso  do Sul,  introduzida 
pela  Emenda  Constitucional  n.  35/2006,  os  ex-
Governadores sul-mato-grossenses que exerceram 
mandato  integral,  em  'caráter  permanente', 
receberiam  subsídio  mensal  e  vitalício,  igual  ao 
percebido pelo Governador do Estado. Previsão de 
que  esse  benefício  seria  transferido  ao  cônjuge 
supérstite, reduzido à metade do valor devido ao 
titular. 2. No vigente ordenamento republicano e 
democrático  brasileiro,  os  cargos  políticos  de 
chefia do Poder Executivo não são exercidos nem 
ocupados 'em caráter permanente', por serem os 
mandatos  temporários  e  seus  ocupantes, 
transitórios.  3. Conquanto a norma faça menção 
ao termo 'benefício', não se tem configurado esse 
instituto de direito administrativo e previdenciário, 
que requer atual e presente desempenho de cargo 
público.  4.  Afronta  o  equilíbrio  federativo  e  os 
princípios  da  igualdade,  da  impessoalidade,  da 
moralidade  pública  e  da  responsabilidade  dos 
gastos públicos (arts. 1º, 5º, caput, 25, § 1º, 37, 
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caput e inc. XIII, 169, § 1º, inc.  I e II, e 195, § 
5º, da Constituição da República). 5. Precedentes. 
6.  Ação  direta  de  inconstitucionalidade  julgada 
procedente  para  declarar  a  inconstitucionalidade 
do  art.  29-A  e  seus  parágrafos  do  Ato  das 
Disposições  Constitucionais  Gerais  e  Transitórias 
da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul.
(ADI  3853,  Relator(a):  Min.  CÁRMEN  LÚCIA, 
Tribunal Pleno, julgado em 12/09/2007, DJe-131 
DIVULG 25-10-2007 PUBLIC  26-10-2007 DJ  26-
10-2007  PP-00029  EMENT  VOL-02295-04  PP-
00632 RTJ VOL-00203-01 PP-00139)

Assim,  o  Supremo  Tribunal  Federal  já  se  posicionou 
pela inconstitucionalidade do pagamento  de subsídio mensal e vitalício a 
ex-chefes do Executivo. Como é sabido, a referida proibição se estende a 
toda  a  Administração  Pública  dos  Estados  e  Municípios,  conforme 
determinação estatuída no art. 102, §2º, da CF/88 c/c o art. 28, parágrafo 
único, da Lei nº 9.868 de 10 de novembro de 1999.

Deste modo, não há dúvidas de que a Lei nº 11/1979 
do Município de Boa Ventura é inconstitucional. Logo, inexistem motivos 
para reformar a sentença que julgou inexigível o título executivo, diante 
da inconstitucionalidade da Lei nº 11/1979 do Município de Boa Ventura.

Quanto  à  alegação  de  que  seria  inconstitucional  o 
parágrafo único do art. 741 do CPC, sob o fundamento de que as decisões 
posteriores não podem atingir a coisa julgada e gerar desequilíbrio entre 
as  partes  diante  da  violação  à  segurança  jurídica,  entendo  que  esta 
alegação também não merece prosperar.

O referido dispositivo  permite  ao executado  alegar  a 
inexigibilidade do título judicial, ainda que transitado em julgado, com o 
fundamento de que a sentença que se executa é fundada em lei ou ato 
normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.

Como é sabido, a coisa julgada se perfaz quando não 
mais  possível  a  interposição de nenhum recurso,  ou quando exauridas 
todas as hipóteses recursais, fazendo com que uma decisão judicial de 
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mérito se torne imutável.  O instituto da coisa julga existe exatamente 
para materializar o princípio da segurança jurídica, e tem por objetivo a 
não perpetuação das demandas judiciais.

Entretanto, a coisa julgada não pode ser considerada 
absoluta e superior a outros valores consagrados pela Constituição, como 
é  o  caso  do  princípio  da  segurança  jurídica.  Logo,  a  necessidade  de 
proteção  dos  mais  diversos  bens  jurídicos  constitucionalmente 
reconhecidos  justifica  as  restrições  à  garantia  da  coisa  julgada,  não 
havendo que se falar em inconstitucionalidade diante de tais restrições, 
principalmente  quando  se  considera  que  a  colidência  entre  princípios 
constitucionais se resolve a partir de um juízo de ponderação entre os 
mesmos.

Portanto, analisando o disposto no art. 741, parágrafo 
único, do CPC, conclui-se que o legislador procedeu a uma ponderação de 
princípios para determinar os casos em que o princípio da supremacia da 
Constituição  deverá  prevalecer  sobre  a  garantia  da  coisa  julgada.  O 
referido dispositivo legal possui claro objetivo de harmonizar o instituto da 
coisa  julgada com o da  segurança  jurídica,  agregando ao  sistema um 
mecanismo processual apto a rescindir julgados inconstitucionais, apenas 
nas hipóteses taxativamente previstas.

Deste modo, não deve ser acolhido o argumento de que 
a sentença estaria ofendendo a coisa julgada, porquanto o título executivo 
judicial  estaria  revestido  de  imutabilidade,  uma  vez  que  se  considera 
também  inexigível  o  título  judicial  fundado  em  lei  ou  ato  normativo 
declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal  Federal,  ou fundado 
em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo 
Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal, como é o 
caso dos autos.

Em  face  de  todo  o  acima  exposto,  NEGO 
PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora 
Francisco  Seráphico  Ferraz  da  Nóbrega  Filho, Promotor de Justiça 
convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 18 
de novembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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