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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000143-56.2017.815.0371
Origem : 5ª Vara da Comarca de Sousa
Relator                    : Dr.  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares(Juiz

Convocado) 
Apelante  : Município de Sousa
Advogado    : Sydcley Batista de Oliveira (OAB/PB nº 20577)
Apelado    : Ministério Público do Estado da Paraíba

PRELIMINAR. NULIDADE  DA  DECISÃO  AO
INCLUIR  O  MUNICÍPIO  NO  POLO  PASSIVO  DA
AÇÃO EXECUTIVA. REJEIÇÃO.

Assinado o TAC pelo Prefeito,  como representante do
município, patente está a legitimidade passiva do ente
na demanda executiva.

APELAÇÃO  CÍVEL. EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  TERMO  DE
AJUSTAMENTO  DE  CONDUTA.  INEXIGIBILIDADE
NÃO DEMONSTRADA. DESPROVIMENTO.

Nos termos do inc. I do art. 373 do CPC/15, o ônus da
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prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade  em  rejeitar  a
preliminar e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de
Sousa em  face  de  sentença  proferida  pelo  Juízo  da  5ª  Vara  da  mesma
Comarca (fls. 58/59-v) que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO por
ele opostos contra decisão proferida em sede de “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA”, julgou “IMPROCEDENTE os
presentes embargos, com fulcro no artigo 487, inciso I” do CPC/15.

Em suas razões, fls. 61/68, o ente argui a preliminar de
nulidade  da  decisão  proferida  na  ação  executiva  (Processo  nº  0001537-
74.2012.815.0371),  alegando  que  “o  juiz  a  quo  realizou  substituição  do  polo
passivo da demanda, ao arrepio do que se apresenta a jurisprudência.”.

No  mérito,  afirma  que  o  título  não  é  exigível,
argumentando que “além de qualquer prova da ausência de descumprimento do
TAC ou que a obrigação não foi satisfeita no prazo” (sic).

Subsidiariamente,  pugna pela  “exclusão  da  multa  ou ao
menos a redução” para R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), sustentando que a
multa  originalmente  quantificada  em  R$  38.500,00  (trinta  e  oito  mil  e
quinhentos  reais)  é  desarrazoada,  “muito  maior  que  a  própria  obrigação
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principal”.

Contrarrazões, fls. 70/73, pela manutenção do decisum.

Parecer Ministerial pelo desprovimento, fls. 81/83.

É o relatório.

V O T O .

Exmo.  Dr.  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares-(Juiz
convocado  para  substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais
Guedes) – Relator.

– Considerações iniciais.

O Ministério Público do Estado da Paraíba propôs ação
de execução de TAC em desfavor do então Prefeito do Município de Sousa,
Fábio  Tyrone  Braga  de  Oliveira  e  do  Município,  alegando  que  o  ente
“comprometeu-se a construir um centro de Zoonoses, até o dia 31 de dezembro de
2011”. Contudo, até a data do ajuizamento o acordo não foi cumprido pelo
ente,  motivo  pelo  qual  pugnou  pela  condenação  dos  executados  ao
pagamento de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais), resultante
da cláusula que prevê aplicação de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais)
por dia de atraso.

Apresentada  exceção  de  pré-executividade,  o
magistrado de base reconheceu a ilegitimidade do executado Fábio Tyrone
Braga de  Oliveira,  após  fundamentar  que o  mesmo assinou o  Termo de
Ajustamento de Conduta como representante legal do município e “o TAC,
em  sua  cláusula  quarta,  previu  que,  em  caso  de  descumprimento  dos  termos
ajustados, a multa recairia sobre o Município de Sousa.”, determinando a citação
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do Município, “na forma do art. 910, do NCPC, para opor embargos, no prazo de
trinta dias.”.

–  Da preliminar de nulidade da decisão proferida na
ação executiva (Processo nº 0001537-74.2012.815.0371).

O  ente  argui  a  preliminar  de  nulidade  da  decisão
proferida  na  ação  executiva  (Processo  nº  0001537-74.2012.815.0371),
alegando que “o juiz a quo realizou substituição do polo passivo da demanda, ao
arrepio do que se apresenta a jurisprudência.”.

Contudo,  a  prefacial  merece  ser  rejeitada.
Primeiramente  porque,  como  o  TAC  foi  assinado  pelo  Prefeito  como
representante  do  município,  patente  está  a  legitimidade  passiva  do
Município de Souza na demanda executiva. Em segundo lugar, o ente não
indica em que se consubstancia, concretamente, a alegada desarmonia entre
a decisão contida na ação de execução e a jurisprudência.

Assim, rejeito a preliminar.

– Do mérito.

Embora afirme que o título não é exigível por inexistir
no feito “prova da ausência de descumprimento do TAC ou que a obrigação não foi
satisfeita no prazo”, não traz qualquer prova de que cumpriu com o acordo.

Como o MP trouxe para a ação executiva o TAC, onde
consta inclusive cláusula contratual estipulando a aplicação de multa em
caso  de  descumprimento  (art.  373,  inc.  I  do  CPC/15),  cabe  ao  ente
comprovar a existência de “fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.”, art. 373, inc. II do CPC/15).
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Além de não ser caso de exclusão da multa, também não
houve demonstração de que o  quantum que se busca executar é excessivo.
Consequentemente, não há que se falar em redução das astreintes.

Com  essas  considerações,  rejeitada  a  preliminar,  em
harmonia com o Parecer Ministerial,  NEGO PROVIMENTO AO APELO,
mantendo incólume a sentença. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
no dia  10  de abril  de 2018,  conforme certidão de julgamento de f.  87,  o
Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides(Presidente),  dele
participando, além deste Relator, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida(Juiz
convocado para substituir o Exmo Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque).
Presente à sessão, o Exmo. Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de
Justiça convocado.

Gabinete no TJPB, em João Pessoa-PB, 13 de abril de
2018.

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
     Juiz Convocado/R E L A T O R
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