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Resumo: Trata-se de bem-sucedida atuação conjunta do Centro de Estudos Jurídicos 
(CEJUR) e da Coordenação Cível (COCIV), logrando reverter arquivamento verdadeiramente 
teratológico de cumprimento de sentença proposto por usuário da Defensoria Pública. 
Primeiramente, a questão chegou ao CEJUR, mediante consulta formulada pelo 
defensor público que atuava na causa. O Diretor-Geral do CEJUR elaborou parecer 
sobre a matéria, o qual subsidiou petição feita pela Coordenação Cível, designada 
para o caso (com o assentimento do defensor natural). Com essa atuação conjunta 
estratégica, conseguiu-se reverter o arquivamento da execução, sendo acolhido pelo 
juízo o argumento de que, em homenagem à coisa julgada material, o cumprimento 
de sentença poderia e deveria ser reaberto, mesmo à vista da preclusão – meramente 
formal – do provimento que determinou o seu arquivamento.

Palavras-chave: cumprimento de sentença; arquivamento; erro judicial; coisa julgada 
material; Defensoria Pública; atuação estratégica.
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EMENTA

- Consulta sobre o melhor encaminhamento a ser dado a processo em 
que título executivo judicial foi desconsiderado mais de uma vez na 
fase de cumprimento de sentença, com determinação ainda por cima 
de arquivamento, em provimentos aparentemente preclusos, gerando 
perplexidade e pondo em risco direitos relevantes e inquestionáveis do 
exequente, assistido pela Defensoria Pública.

- Condenação do Município do Rio de Janeiro, na fase de conhecimento, 
ao cumprimento de várias obrigações: i) reparar a tubulação de água 
que deu causa aos imensos danos havidos na residência do autor (que 
foi inclusive interditada); ii) promover a total restruturação do imóvel, na 
forma prescrita no laudo pericial produzido no processo, até sua completa 
e segura reedificação; iii) pagar indenização ao autor, por danos morais, 
na importância de R$ 15.000,00, a ser corrigida e acrescida de juros 
moratórios.

- Condenação do Município, ainda, a pagar honorários de sucumbência 
destinados ao Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública do Estado 
do Rio de Janeiro - CEJUR, fixados em 20% sobre o valor da condenação 
(derivando daí o interesse do CEJUR no caso).

- Trânsito em julgado da condenação certificado em 12/12/16, sendo o 
Município do Rio de Janeiro intimado para dar cumprimento ao julgado 
em 10/05/17.

- Impugnação do Município versando exclusivamente sobre um suposto 
“excesso do cálculo”, sem nada se opor ao cumprimento das obrigações 
de fazer.

- Pagamento pelo Município da indenização por danos morais, após 
decisão a respeito do quantum correspondente.

- Pagamento pelo Município, também, dos honorários de sucumbência, 
que entretanto foram calculados apenas sobre a indenização por danos 
morais, e não sobre a condenação plena, em desacordo com o título 
executivo, que não respalda minimamente a redução da base de cálculo 
praticada.

- Conduta processual do Município, no tocante ao cumprimento das 
obrigações de fazer a que foi condenado, procrastinatória e pouco 
reverente ao princípio da boa-fé, norma fundamental do CPC de 2015.

- Obrigação de reparar tubulação de água que foi completamente esquecida 
ao longo do processo, não se informando se foi cumprida ou não.
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- Irrupção de provimentos judiciais que, a pretexto de chamarem o feito 
à ordem, cancelaram de ofício a obrigação de restruturação do imóvel e 
até mesmo eventual conversão em perdas e danos, sob o incompreensível 
fundamento de não residir o autor no imóvel, que está interditado e corre 
risco de desabamento!

- Fundamento que não faz sentido algum do ponto de vista da dogmática 
da responsabilidade civil, vai frontalmente contra a coisa julgada e, pior 
de tudo, exige do autor comportamento que põe em risco a própria vida.

- Infringências à coisa julgada que se manifestaram em pronunciamentos 
em cascata formalmente ordinatórios, não tendo sido proferida a sentença 
prevista no art. 925 do CPC.

- Inconformismo do autor expresso em várias petições, inclusive embargos 
de declaração (com fins infringentes), mas sem levar a questão à instância 
ad quem.

- Autor exequente que está até hoje morando de favor na casa da filha 
(passados mais de dez anos do fato objeto do processo), não tem qualquer 
condição econômica de fazer as reformas ingentes de que seu imóvel 
necessita e agora, não bastasse, vê esvaziado título executivo judicial 
que favorece o seu direito fundamental à moradia em virtude de falhas 
ocorridas no processo judicial.

- Resultado teratológico que não pode ser tolerado pela sistemática 
processual civil vigente, ancorada em princípios e direitos fundamentais, 
devendo a técnica e a hermenêutica processuais colocarem-se a serviço 
da correção das anomalias verificadas, sendo certo que o excesso de 
equívocos não pode ter o paradoxal efeito de complicar a solução do 
problema, mas sim o inverso.

- Alegada preclusão da ordem de arquivamento que não se sustenta por 
várias razões, a começar pela estabilidade mitigada das sentenças que 
extinguem execuções (conforme lições, entre outros, de Araken de Assis, 
Leonardo Greco, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Arenhart), o que dá 
ensejo a reaberturas e reexames, sobretudo se as obrigações exequendas 
não foram, em sua maior parte, cumpridas.

- Mais decisivo ainda é o fato de não ter sido proferida em nenhum 
momento a sentença prevista no art. 925 do CPC – sem a qual não há 
extinção minimamente eficaz de qualquer execução –, lastreando-se o 
arquivamento em pronunciamentos precários que, a rigor, sequer podem 
ser considerados autênticas decisões.

- Pronunciamentos precários formalmente e absurdos substancialmente, 
sem base legal – não correspondendo a nenhuma das hipóteses do art. 
924 do CPC –, emitidos além disso de ofício, sem qualquer provocação 
da parte adversária.
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- Impossibilidade de se desconstruir com tanta facilidade um título executivo 
judicial, sendo disparatado supor que a falta de impugnação recursal 
quanto à frágil ordem de arquivamento possa falar mais alto do que a 
rija força preclusiva de uma decisão de mérito transitada em julgado, em 
detrimento de cláusula pétrea constitucional (art. 5º, XXXVI).

- Inexistindo no processo a sentença do art. 925 do CPC, mostra-se possível, 
sem dúvida, a retomada das diligências visando ao cumprimento pleno, 
enfim, do título executivo.

- Recomendação de que seja apresentada nova petição ao juízo da 
execução frisando a inexistência da sentença do art. 925 do CPC e insistindo 
no cumprimento pleno do título executivo judicial, compreendendo as 
seguintes obrigações a cargo do Município executado: i) “promover a total 
restruturação do imóvel do autor, na exata forma descrita e orientada pelo 
laudo pericial, até sua completa e segura reedificação, no prazo máximo 
de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00”; ii) “realizar todos 
os reparos necessários na tubulação de águas ora em análise, no prazo 
máximo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00” (ou então 
provar que realizou); e iii) pagar o valor correto da verba sucumbencial 
devida ao CEJUR, que deve ser calculada não apenas sobre o valor dos 
danos morais, mas sobre o valor total da condenação.

- Acaso não aconteça a esperada volta da execução à normalidade, 
necessidade imperiosa de acessar o tribunal, podendo lançar-se mão 
não só do recurso de apelação, mas também de ações autônomas de 
impugnação, como a reclamação e a ação rescisória, dependendo a 
programação e sequência desses remédios, à evidência, da evolução 
concreta do processo.

- Firme impossibilidade, à vista da ordem jurídica vigente, de se trancarem 
as estradas capazes de levar o autor exequente à reversão das injustiças 
que pululam no processo, não podendo, de modo algum, a cumulação 
de equívocos e atecnias provocar o paradoxal efeito de estorvar a solução 
correta do caso.

- Caso que não tem repercussão coletiva, mas que, em função do vulto 
das injustiças cometidas contra a pessoa assistida pela Defensoria Pública, 
merece a atenção e o inconformismo da instituição, bem como um olhar 
de natureza estratégica.

- Recomendação de que um(a) defensor(a) seja designado(a) para atuar 
integralmente no caso, envolvendo não só o processo existente (ora 
arquivado), em todas as instâncias, mas também possíveis ações autônomas 
de impugnação, a exemplo da reclamação e da ação rescisória.

- Quebra meramente pontual do modelo tradicional de atuação segmentada 
da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e perfeitamente 
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justificável no caso em tela, destinando-se a propiciar maior chance de 
êxito à demanda do autor.

- Recomendação, ainda, de que se adote tal orientação em outros casos 
individuais que exijam – seja pela relevância, seja pela complexidade – 
atuação estratégica (o que implica logicamente coerência e uniformidade 
de ação).

1. A CONSULTA

 O Dr. X, ilustre e zeloso defensor público, formula consulta acerca do encaminhamento 
a ser dado, pela Defensoria Pública, ao Proc. nº 0314325-50.2010.8.19.0001 (da 10ª 
Vara de Fazenda Pública da comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro), no qual 
a Defensoria defende os interesses do Sr. Y.
 Salienta o consulente que o estágio atual do processo mencionado provoca grande 
perplexidade. O autor, assistido pela Defensoria, tem a seu favor uma condenação 
transitada em julgado, abarcando indenização por danos morais e obrigações de 
fazer. No entanto, esse título executivo judicial, no tocante às obrigações de fazer, 
foi desconsiderado mais de uma vez pelo juízo da 10ª Vara de Fazenda Pública, em 
provimentos aparentemente preclusos.
 Aduza-se que o Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública do 
Estado do Rio de Janeiro (doravante CEJUR), dirigido pelo subscritor do presente 
parecer, também é interessado no caso, pois até hoje, passados vários anos 
do trânsito em julgado da decisão que lhe concedeu verba sucumbencial, não 
recebeu a maior parte dessa verba.
 Antes de demonstrar que o sistema processual brasileiro, sobretudo após o advento 
do CPC de 2015, tem mecanismos para corrigir plenamente as falhas clamorosas do 
caso, convém apresentar um minucioso histórico do processo.
 É o que se verá a seguir.

2. HISTÓRICO DO PROCESSO

 Y, representado pela Defensoria Pública, intentou, em 30/09/10, ação em face 
do Município do Rio de Janeiro, da CEDAE e da Fundação Rio Águas. Alegou que o 
imóvel de sua propriedade na rua Piaíba, em Brás de Pina, foi seriamente atingido, 
durante um temporal, pelo rompimento de manilha de escoamento de água existente 
no local, chegando o imóvel a ser interditado pela defesa civil. O autor foi forçado a 
deixar o imóvel (situação que perdura até hoje, passados mais de 10 anos).
 Pediu então que os réus fossem condenados: i) à realização das obras de 
recuperação das manilhas de escoamento de águas públicas que passam sob o imóvel 
do autor; ii) à promoção da reestruturação do imóvel do autor, dada a incapacidade 
técnica e material dele para realizar o serviço; e iii) ao pagamento de indenização por 
danos materiais e morais.
 O laudo pericial que se acha no índex 144 atestou os imensos danos causados 
ao imóvel do autor, bem como a responsabilidade do poder público:
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De acordo com o descrito na Vistoria de Emergência (Boletim de Ocorrência n° 
05.749/2010) realizada pelo Departamento de Engenharia da Subsecretaria de 
Defesa Civil (fls. 21 dos Autos), o evento ocorreu quando do rompimento da 
tubulação da rede pública (0 + 1,00m) que canalizam as águas pluviais advindas 
à montante do imóvel, instalada ao longo da divisa entre os imóveis n° 235 
e n° 243 da Rua Piaiba e que desemboca na galeria de águas pluviais deste 
logradouro.

Devido ao grande volume de águas pluviais, foi carreada grande parcela do 
solo sob o imóvel, deixando a edificação (Casa I da vila n° 243) descalçada e 
em situação de risco de desabamento, com rachaduras em paredes internas e 
externas. Diante disto, o Poder Público providenciou o escoramento da mesma 
com toras de madeira arrumadas no formato de ‘fogueira’ e lavrou o Auto de 
Interdição n° 5460/2010 (fls. 20 dos Autos).

 Em suas conclusões, afirmou o laudo:

6.1 - Os danos constatados no imóvel do Autor guardam relação direta de 
causalidade com o rompimento da tubulação da rede pública que canalizam 
as águas pluviais advindas à montante do imóvel, instalada ao longo da divisa 
entre os n°s 235 e 243 da Rua Piaiba, a qual deságua na GAP deste logradouro. 

6.2 - Devido ao risco de desabamento da edificação, o poder público executou 
escoramento com peças de madeira arrumadas em forma de ‘fogueira’ em  
sua base.

6.3 - A edificação encontra-se com pisos desnivelados e paredes de sustentação 
(externas) e divisórias com grandes rachaduras evidenciando desaprumos e risco 
de desmoronamento.

 Como não poderia ser diferente, a sentença, escorada no laudo pericial, foi de 
procedência, tendo sido condenada a ré CEDAE às seguintes obrigações (índex 250):

1) realizar todos os reparos necessários na tubulação de águas ora em análise, no 
prazo máximo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 
reais); 2) promover a total restruturação do imóvel do autor, na exata forma 
descrita e orientada pelo laudo pericial, até sua completa e segura reedificação, 
no prazo máximo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 
reais); e 3) compensar a parte autora pelos danos morais no valor de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais), acrescidos de correção monetária a contar da presente data e 
juros a contar da data do evento (Súmula n° 54 do STJ).

 Quanto à verba sucumbencial, devida ao CEJUR, foi de 20% sobre o valor da 
condenação. Aliás, destaque-se: “sobre o valor da condenação” e não apenas sobre 
o valor dos danos morais. Como se verá à frente, um dos tantos erros que se 
veem no processo foi calcular a verba sucumbencial sobre o valor puramente 
dos danos morais, não se observando os termos literais do título executivo.
 Em grau de recurso, a condenação foi integralmente mantida pela 15ª Câmara 
Cível do TJ/RJ (sendo relator o Des. Gilberto Matos), mas se alterou a responsabilidade 
pelo seu cumprimento. Conforme o acórdão de p. 352/359, a CEDAE foi excluída da 
condenação, por esta passando a responder o Município do Rio de Janeiro.
 Em 12/12/16 foi certificado o trânsito em julgado (p. 381).
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 Em 08/03/17, o autor, pela Defensoria, deu início à fase de cumprimento de 
sentença, requerendo a intimação do Município do Rio de Janeiro para solver as 
obrigações de fazer e pagar a que foi condenado, incluindo-se a obrigação de pagar 
ao CEJUR a verba sucumbencial estipulada.
 Em resposta, despachou-se: “Intime-se o Município do Rio de Janeiro, por 
Oficial de Justiça, para que dê cumprimento ao julgado, nos termos da sentença e do 
acórdão, comprovando-se nos autos, no prazo de trinta dias, sob pena de configuração 
de improbidade administrativa” (p. 405).
 Já aí se manifestou uma primeira dissonância em relação à decisão 
transitada em julgado. De acordo com a condenação, o não cumprimento 
do julgado, no que concerne às obrigações de fazer, sujeitaria o Município 
executado não à inadequada sanção (pessoal) da improbidade administrativa, 
mas sim a uma multa diária de R$ 500,00.
 Seja como for, o Município foi intimado para dar cumprimento ao julgado em 
10/05/17, conforme certidão de p. 428 (relativo ao mandado de p. 429).
 Antes da juntada da impugnação do Município, o autor exequente anexou ao 
processo um orçamento de reforma do imóvel danificado (p. 418/421). À época em 
que o orçamento foi elaborado (março de 2017), o valor orçado foi de R$ 159.320,00, 
abrangendo as obras necessárias ao cumprimento da obrigação de fazer a cargo do 
Município. O documento sinalizava o que seria necessário fazer para reestruturar o 
imóvel do autor, tal como previsto no título executivo judicial. Vale a ressalva de que 
não houve ali requerimento expresso de conversão em perdas e danos, mas apenas a 
juntada do orçamento.
 Logo após, veio aos autos a impugnação do Município (p. 423/425), 
versando exclusivamente sobre um suposto “excesso do cálculo”, sem nada 
se opor ao cumprimento das obrigações de fazer.
 Para dirimir a questão relativa aos cálculos, os autos foram à contadoria judicial, 
que elaborou os cálculos de p. 447.
 Seguiu-se decisão homologando os cálculos da contadoria (p. 463). Na mesma 
decisão, olvidando-se por completo as obrigações de fazer, projetou-se a 
extinção da execução: “Decorrido o prazo, sem pagamento, venham para bloqueio 
eletrônico. Com o pagamento, intime-se a autora para informar se dá quitação ao 
feito em cinco dias, valendo o silêncio como anuência com a extinção da execução.”
 Bem encaminhada a questão do pagamento da indenização (tendo sido o 
pagamento comprovado às p. 540/545), o autor reiterou a necessidade de cumprimento 
das obrigações de fazer (petições de p. 475 e 490).
 No despacho de p. 494, determinou-se que o Município se manifestasse quanto 
ao cumprimento de sentença, “devendo comprovar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, 
o atendimento à intimação sob índice 429.” A referência era à intimação do Município 
para cumprir o julgado, ocorrida em 10/05/17 (certidão de p. 428). Estávamos em 
fevereiro de 2018 e não havia o menor sinal de cumprimento das obrigações 
de fazer.
 A manifestação do Município está à p. 504, onde se lê o seguinte:
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Foi apresentada a petição de fls. 418 indicando um valor para a reforma do 
imóvel, com o orçamento de fls. 419/421, subscrito por um engenheiro.

Assim, o Município requer que a parte autora esclareça: se pretende a conver- 
são em perdas e danos; e, se o valor apontado no orçamento expressa a 
pretensão indenizatória.

Caso a parte autora pretenda a conversão em perdas e danos, requer que seja 
facultada a realização de vistoria no imóvel pelo Departamento Técnico da PGM, 
visando avaliar os mesmos itens que constaram do orçamento apresentado.

 Após, o autor anexou novo orçamento, datado de 24/07/18, no valor atualizado 
de R$ 175.252,00 (p. 525/528), dessa feita associando expressamente a execução ao 
valor do orçamento.
 Reeditando-se o equívoco ocorrido na decisão de p. 463, sobreveio à p. 
547 uma decisão de extinção da execução, calcada exclusivamente na satisfação 
da obrigação de pagar (relativa à indenização por danos morais), mais uma vez 
sendo desconsideradas as obrigações de fazer constantes do título executivo 
judicial.
 Sendo evidente a erronia material da decisão de p. 547, o processo seguiu como 
se ela não existisse. O autor tornou a peticionar (p. 553/554):

[...] 6. Todavia, até a presente data não houve por parte do Município do Rio de 
Janeiro o início do cumprimento da obrigação de fazer, estando a casa do Autor 
nos mesmos moldes de dano desde 2010, causando ao Suplicante um desgaste 
emocional e psicológico sem medida por ver sua casa com os mesmos estragos 
e sem condições de proceder aos reparos, eis que o montante a ser gasto para 
tal fim se encontra na faixa de R$ 175.000,00;

7. A bem da verdade, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, 
embora prevista em Lei, na prática imporá ao Autor, em tese, aguardar a 
liberação da verba por meio de precatório, o que implicará, na data de hoje, ter 
a sua disposição o valor somente em 2020, permanecendo assim um prejuízo 
por dez anos [...];

8. Assim, embora seja uma providência cabível e da qual o Autor nesse momento 
não a renuncie, rogamos de V. Exa. que se intime o Município para proceder ao 
cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária de R$ 15.000,00, 
visto que o sinistro tem dez anos de ocorrido e o Autor, como não tem condições 
de arcar com os gastos, vê dia a dia seu patrimônio perdendo o valor por conta 

da inércia do Réu [...].

 À luz da manifestação do autor, foi despachado: “à Edilidade, para 
que promova a vistoria do imóvel, através de seu departamento técnico, 
fixado para tanto o prazo de 20 (vinte) dias” (p. 558). Tivemos, pois, mais um 
pronunciamento inadequado e infenso à condenação transitada em julgado. 
Ao Município competia cumprir as obrigações de fazer previstas no título 
executivo, e não proceder simplesmente a uma vistoria do imóvel.
 O Município, à p. 572, requereu “que o Autor seja intimado para informar 
endereço em que reside atualmente, telefone e email, para que os técnicos possam 
entrar em contato para dar início às reformas determinadas na r. sentença, haja vista 
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que já foram feitas visitas ao imóvel objeto da lide, mas, como o imóvel encontra-se 
fechado, não foi possível realizar nem mesmo vistoria no local, razão pela qual não 
foi possível dar cumprimento à decisão judicial.”
 Atendendo ao solicitado pelo Município, o autor forneceu o seu endereço (p. 
575), sobrevindo logo a seguir o despacho “À Edilidade” (p. 577). Mas o Município 
manteve-se inerte, conforme certificado à p. 582. Determinou-se então nova intimação 
do Município (p. 584), o que não foi capaz de tirá-lo do seu reiterado silêncio, conforme 
certificado à p. 590. Entre a intimação relativa ao despacho de p. 577 e a certidão 
de p. 590, mais de quatro meses se passaram. E se tratava de dar sequência a algo 
solicitado pelo próprio Município!
 Nesse ponto, aos infortúnios do processo se somou mais um ingrediente: 
a postura procrastinatória do Município do Rio de Janeiro.
 Mas os infortúnios do processo não tinham cessado ainda, muito pelo contrário. 
No momento em que o princípio da duração razoável do processo se via cada vez 
mais acossado, e o Município executado incorria em conduta processual pouco nobre, 
irrompeu o pronunciamento de p. 592:

Chamo o feito à ordem. Não [sic] obrigação de fazer alguma a ser cumprida 
eis que o autor, como declara às fls. 575, nem mais reside no local. O que cabe 
é a conversão da obrigação em perdas e danos, caso o autor comprove que, 
enquanto residiu no imóvel, acabou por meios próprios por fazer nele as obras 
de reparo necessárias, sendo o documento de fls. 419/421 mero orçamento, 
sem prova do desembolso. Assim, aguarde-se a iniciativa do autor por 30 dias. 
Nada mais sendo requerido, dê-se baixa e arquive-se.

 Sobre o provimento acima, muito se falará adiante. Mas é evidente que 
se trata de um provimento despido, no mínimo, de qualquer lógica jurídica. 
Para fins de cumprimento das obrigações de fazer a cargo do executado, 
qual a relevância de o autor exequente morar ou não no imóvel? Ainda que 
tivesse relevância – e não tem nenhuma –, o autor não mora no imóvel (até 
hoje) simplesmente porque ele está interditado, com risco de desabamento! 
Tornando o pronunciamento judicial ainda mais questionável, saliente-se que 
foi tomado de ofício, não correspondendo a qualquer manifestação do réu 
executado, que jamais refutou, na fase executória, as obrigações de fazer  
a que foi condenado (sem embargo da conduta procrastinatória assumida  
a respeito).
 O autor reagiu com a petição de p. 600/601, na qual declarou inicialmente que 
não era possível (e realmente não era) entender a manifestação judicial. Na mesma 
petição, registrou-se também estranheza quanto ao comportamento processual do 
Município do Rio de Janeiro, que solicitou os contatos do autor e depois se calou por 
completo. Relatou o autor, ainda, ter ciência de que uma perícia já havia sido feita 
no seu imóvel por técnicos do Município do Rio de Janeiro, não podendo o laudo 
respectivo continuar a ser sonegado dos autos do processo.
 Instado a se manifestar sobre as afirmações do autor, o Município, emergindo 
de um longo período de silêncio, confirmou a realização de uma vistoria no imóvel 
do autor, mas que “não foi destinada a avaliar eventual valor a ser despendido pelo 
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autor com reparos em sua residência, nem tampouco a extensão destes, não tendo 
como se dimensionar tal valor a partir da inspeção feita, a qual se destinou a avaliar 
aspectos técnicos relacionados aos sistemas de drenagem e esgotamento” (p. 609).
 Repare-se que a manifestação do Município de p. 609, datada de 05/08/19, 
pôs-se em contradição com a manifestação de p. 572, do próprio Município (na qual 
solicitou os contatos do autor para realizar vistoria que possibilitaria o cumprimento 
da decisão transitada em julgado). Além disso, o Município continuou sonegando dos 
autos o laudo da vistoria/inspeção realizada. E, pior de tudo, a distraída petição de p. 
609 não emitiu palavra alguma sobre o cumprimento das obrigações de fazer para o 
qual fora intimado o Município mais de dois anos antes (certidão de p. 428).
 Não se deixe de assinalar que, notadamente em se tratando de um litigante 
público, é sem dúvida lamentável que esse comportamento processual pouco 
reto – que nada atende ao interesse público primário – continue acontecendo, 
em afronta direta ao fundamental princípio da boa-fé (art. 5º do CPC).
 Depois de ouvido o Município, lançou-se o seguinte pronunciamento judicial 
(p. 612):

Fls. 600: nada a prover, já estando decidida a questão do cumprimento da 
obrigação de fazer. No mais, visto que o autor não comprovou, até a presente 
data, que realizou as obras de reparo no imóvel enquanto nele residia, logo, não 
cabe a fixação de perdas e danos. Dessa forma, dê-se baixa e arquive-se.

 Seguiram-se alentados embargos de declaração opostos pelo autor (p. 620/633), 
nos quais se atacou o incompreensível arquivamento da execução sem que o cumprimento 
da obrigação principal do executado – a restruturação completa da residência do 
exequente – tivesse sido sequer iniciado.
 O provimento de p. 636 rejeitou os declaratórios sem qualquer fundamentação 
substancial: “Recebo os embargos de declaração opostos, pois tempestivos. No mérito, 
deixo de acolhê-los por não vislumbrar a existência de qualquer contradição, omissão 
ou obscuridade no julgado, devendo o embargante manifestar seu inconformismo 
através da via recursal adequada. Isto posto, REJEITO os embargos de declaração.”
 Da rejeição dos embargos de declaração a Defensoria Pública foi intimada 
(conforme certidão de p. 643), mas não apresentou qualquer recurso, o que levou ao 
arquivamento do processo.
 O autor ainda tentou restabelecer a rota regular do processo com a petição 
de p. 650/654, na qual se requereu o chamamento do feito à ordem. Nessa petição, 
foi mais uma vez manifestada a perplexidade do autor com os rumos que o processo 
tomou a partir do provimento de p. 592 – “o paradigma do tumulto” –, que se pôs em 
contradição com determinações anteriores do próprio juízo (nesse sentido, confira-se a 
determinação de p. 558, no sentido de que o Município fosse intimado para promover 
a vistoria do imóvel no prazo de 20 dias, com vistas ao cumprimento da obrigação de 
reestruturá-lo). Reproduza-se o seguinte trecho da petição de p. 650/654:

Não se é compreensível o motivo que encaminhou os autos sob o viés da 
inexistência da obrigação de fazer referida para podermos indicar melhor a linha 
obscura de raciocínio tomada no prosseguimento do feito a partir de então. 
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Sucintamente evidenciamos que a partir da decisão de fl. 592 foi desconhecida 
enganosamente a obrigação de fazer referida. Acredita-se que aconteceu numa 
espécie de ‘efeito cascata’ que tenha levado os presentes autos aos sucessivos 
entendimentos enganosos que nos trouxeram até aqui.

Portanto, vale ressaltar que o autor nunca deixou de ser o proprietário do imóvel, 
bem como nunca deixou de necessitá-lo para sua sobrevivência, BEM COMO 
SEU DOMICÍLIO ESTÁ DESTRUÍDO ATÉ A PRESENTE DATA.

 Também essa tentativa de recolocar o processo nos trilhos não foi bem-sucedida. 
Segundo o pronunciamento de p. 662, “A questão sobre o cumprimento da obrigação 
de fazer já foi decidida às fls. 592, 612 e 636.” E o processo foi novamente arquivado.
 É o relatório.

3. PREMISSA FUNDAMENTAL: MAIS DO QUE NUNCA, O SISTEMA 
PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO NÃO TOLERA SITUAÇÕES 
INJUSTAS E TERATOLÓGICAS

3.1. Recapitulação das falhas principais do processo

 Acabou-se de fazer um histórico minucioso do processo. Em se tratando de 
um processo tão coalhado de falhas, esse detalhamento se fez necessário. São falhas 
numerosas e até surpreendentes, exigindo cuidadosa descrição do contexto processual 
em que foram produzidas.
 A título de compilação, vale listar as falhas principais:

i) A intimação para o Município cumprir o julgado já foi realizada de maneira 
defectiva. Para a hipótese de não cumprimento das obrigações impostas, a 
decisão transitada em julgada previa multa cominatória de R$ 500,00. No 
entanto, determinou-se a intimação do Município para dar cumprimento ao 
julgado “sob pena de configuração de improbidade administrativa” (p. 405), 
cominação manifestamente inadequada (e que obviamente não surtiu qualquer 
efeito, não se tendo cumprido o julgado até hoje).
ii) A verba sucumbencial estipulada, em favor do Centro de Estudos Jurídicos 
da Defensoria Pública, foi de 20% “sobre o valor da condenação”. Entretanto, 
a verba sucumbencial foi calculada e paga sobre o valor puramente dos danos 
morais, não se observando os termos literais do título executivo, o que traz 
grande perda para o CEJUR.
iii) Uma obrigação constante do título executivo judicial – “realizar todos os 
reparos necessários na tubulação de águas ora em análise, no prazo máximo 
de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)” – foi 
totalmente esquecida ao longo do processo, não se tendo a menor ideia se foi 
cumprida ou não.
iv) O cumprimento da obrigação mais importante do processo – “promover a 
total restruturação do imóvel do autor, na exata forma descrita e orientada pelo 
laudo pericial, até sua completa e segura reedificação, no prazo máximo de 90 
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dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)” – foi deletado 
pelo juízo da execução, apesar não ter sido sequer iniciado!
v) O processo foi arquivado, com a interdição das postulações do autor, sem 
que tenha sido proferida a sentença prevista pelo art. 925 do CPC (“A extinção 
só produz efeito quando declarada por sentença”).

 De todas as falhas listadas acima, a mais séria, inegavelmente, foi a desconsideração, 
calcada em fundamentação francamente incompreensível, da obrigação principal a que 
foi condenado o Município do Rio de Janeiro, em ousado repto a uma decisão transitada 
em julgado, afrontando-se diretamente o inciso XXXVI do art. 5º da Constituição (na 
parte em que eleva a coisa julgada a garantia fundamental).
 Dois foram os provimentos que causaram esse estrago (p. 592 e 612). Em ambos, 
está presente o mesmo raciocínio abstruso, qual seja, o cumprimento da obrigação 
de fazer não poderia ter curso, apesar de coberto pela coisa julgada, pelo fato de o 
autor não residir no imóvel danificado, o mesmo se podendo dizer da conversão em 
perdas e danos. Reproduzam-se novamente os termos utilizados para o cancelamento 
da obrigação de fazer (p. 592):

[...] Não [há] obrigação de fazer alguma a ser cumprida eis que o autor, como 
declara às fls. 575, nem mais reside no local. O que cabe é a conversão da 
obrigação em perdas e danos, caso o autor comprove que, enquanto residiu no 
imóvel, acabou por meios próprios por fazer nele as obras de reparo necessárias 
[...].

 Ora, esse raciocínio, além de agredir a coisa julgada – que evidentemente não 
impôs qualquer condição para o cumprimento da obrigação –, não faz sentido algum. 
 Para fins de cumprimento das obrigações a cargo do executado, qual a relevância 
de o autor exequente morar ou não no imóvel? Não morando no imóvel, o autor 
perde a sua propriedade? Perde o interesse na recomposição dos prejuízos que sofreu? 
Torna-se parte ilegítima na execução? As respostas, por demais óbvias, não precisam 
ser enunciadas.
 Outrossim, só pode haver conversão em perdas e danos quando a parte 
prejudicada desembolsa adiantadamente o valor da obrigação? Não há manual de 
responsabilidade civil que prescreva essa impropriedade, até porque tal orientação 
esvaziaria profundamente o instituto da responsabilidade civil, sobretudo quando a 
pessoa lesada fosse carente, como é o caso do autor.
 Além do mais – e aí já entramos definitivamente no terreno das teratologias 
–, o autor não mora no imóvel (até hoje, está a morar de favor na casa da 
filha) simplesmente porque a casa está arruinada e interditada, com risco de 
desabamento! O que se queria então? Que o autor arriscasse a vida para lhe 
ser concedida a graça do cumprimento de uma decisão transitada em julgado?
 Tornando o pronunciamento judicial ainda mais questionável, saliente-se que 
foi tomado absolutamente de ofício, não correspondendo a qualquer manifestação 
do réu executado, que jamais refutou, na fase executória, as obrigações de fazer a 
que foi condenado. Sim, o Município do Rio de Janeiro assumiu reprovável conduta 
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procrastinatória em relação às obrigações de fazer que lhe competiam, mas em momento 
algum se atreveu a impugná-las.
 O resultado de tão graves equívocos processuais é uma situação 
absurdamente injusta do ponto de vista substancial. O autor foi desalojado de 
sua casa – “asilo inviolável do indivíduo”, nos termos do inciso XI do art. 5º da 
Constituição – em virtude de falhas do Estado-administração. E agora, pasme-se, 
o fato de ter sido desalojado de casa por culpa do Estado-administração está 
sendo invocado pelo Estado-juiz para inviabilizar a reconstrução do imóvel, ao 
mesmo tempo em que fica impune a conduta lesiva. Mais do que uma situação 
de enorme injustiça, esse é um roteiro autenticamente kafkiano.

3.2. A aversão da sistemática processual civil atual a situações teratológicas

 Compilados e comentados os grandes equívocos do processo, indaga-se: ainda 
que não se tenha usado a farmacologia indicada para consertar os equívocos ocorridos, 
o sistema processual civil brasileiro pode conformar-se com quadros teratológicos tais?
 Evidentemente que não, sobretudo à vista do Código de Processo Civil de 2015.
 Com efeito, um dos pontos altos do vigente CPC é o seu capítulo inicial, 
consagrado às normas fundamentais do processo civil e composto por 12 artigos, 
proclamando-se no primeiro deles, solenemente, que “[o] processo civil será ordenado, 
disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos 
na Constituição da República [...]”.
 Segue o estatuto processual, assim, os passos da Constituição de 1988, que, 
para não deixar dúvidas em relação às diferenças para o regime anterior, fez questão 
de puxar para o seu átrio (art. 5º) a declaração dos direitos e garantias, positivada pela 
Carta de 1969 no longínquo art. 153. Aliás, o revogado CPC de 1973 sequer possuía 
qualquer lista de normas fundamentais, o que aumenta ainda mais os méritos do CPC 
vigente no particular.
 Mas qual o significado exato dessa opção legislativa? O que se pode extrair 
concretamente daí? Não se pode pensar que seja algo puramente ornamental, mera 
questão de estilo topográfico.
 Indiscutivelmente, o sistema processual brasileiro, apoiado de forma tão 
incisiva em princípios e direitos fundamentais, ganha uma forte inclinação pela justiça 
substancial, o que não pode deixar de refletir-se no plano hermenêutico. Essa é a 
consequência clara de se ter construído, logo no começo do estatuto, um capítulo 
devotado às normas fundamentais do processo civil.
 Se nada mais se houvesse alterado na legislação processual civil, já teria sido 
formidável a evolução1.
 Dado esse compromisso valorativo com a justiça substancial, o sistema tem como 
um dos seus grandes objetivos evitar, a todo custo, resultados iníquos e desarrazoados. 

1  Diz a propósito Arruda Alvim: “a grande ruptura [da nova sistemática processual] com o antigo consiste na maior 
especificação e grande objetividade na imposição dos princípios constitucionais, de modo a guiar os operadores do 
direito e dificultar subterfúgios à sua inobservância”  (ALVIM, Arruda. Aspectos principiológicos no projeto do novo 
CPC. In: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (org.). O processo em perspectiva: 
IX Jornadas Brasileiras de Direito Processual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 103).
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É em tal sentido que deve ser orientada a técnica processual, perdendo esta, em 
situações de manifesta injustiça, o apego a formalismos e preclusões.
 Positivou-se assim um garantismo eminentemente substancial, que aprofunda 
a já tradicional proposta instrumentalista do processo civil brasileiro. Dentro desse 
contexto positivo, ampliam-se meios e ferramentas destinados à reversão de erros e 
injustiças, ao mesmo tempo em que se reduz a força do formalismo paralisante. 
 No caso concreto, em que se produziu até agora resultado verdadeiramente 
teratológico – em detrimento de parte plurilesada –, aplica-se com intensidade máxima 
esse garantismo substancial trazido pelo CPC de 2015. Naturalmente, o excesso de 
equívocos não pode ter o paradoxal efeito de complicar a solução do problema, mas 
sim o inverso. O maior número possível de portas deve-se abrir para permitir a remissão 
das afrontas à legalidade e à razoabilidade.
 Repita-se então. Dentro da sistemática atual, ancorada nas normas 
fundamentais do processo, resultados aberrantes não podem ser admitidos 
em hipótese alguma. Se o nosso raciocínio técnico não estiver vislumbrando 
um remédio idôneo e eficaz, algo estará errado com o nosso raciocínio2.
 Essa é, pois, a premissa que vai animar o desenvolvimento do presente parecer, 
uma premissa inteiramente apoiada na sistemática processual positivada em 2015.

4. A INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO QUANTO ÀS ORDENS DE 
ARQUIVAMENTO DA EXECUÇÃO

 Com base em suposta preclusão, o processo objeto deste parecer está arquivado, 
não mais se admitindo qualquer postulação do autor exequente, muito embora não 
tenha sido sequer iniciado o cumprimento da obrigação principal do exequente. 
Passaremos a ver, em seguida, que a execução pode e deve prosseguir, tratando-se 
de mais um equívoco a invocação de preclusão.

4.1. A estabilidade mitigada das sentenças extintivas de execuções

 De acordo com o art. 925 do CPC, “A extinção [da execução] só produz efeito 
quando declarada por sentença.” Por seu turno, o art. 924 do CPC prevê (de forma 
não exaustiva), quatro hipóteses de extinção: i) indeferimento da petição inicial; ii) 
satisfação da obrigação exequenda; iii) obtenção pelo executado, “por qualquer 
outro meio”, da extinção total da dívida; iv) renúncia do crédito pelo exequente; e v) 
ocorrência de prescrição intercorrente.
 À evidência, a força preclusiva da decisão que extingue a execução, notadamente 
quando se tem extinção “normal” (pela satisfação da obrigação exequenda), não pode 
ser comparada à da decisão que julga o mérito de uma demanda de conhecimento. 
Não se quer dizer com isso que o processo de execução em sentido lato (envolvendo 

2  Oportuno, nesse ponto, rememorar conhecida lição de Barbosa Moreira: “quando porventura nos pareça que a 
solução técnica de um problema elimina ou reduz a efetividade do processo, desconfiemos, primeiramente, de nós 
mesmos. É bem possível que estejamos confundindo com os limites da técnica os da nossa própria incapacidade de 
dominá-la e de explorar-lhe a fundo as virtualidades” ( MOREIRA, José Carlos Barbosa. Efetividade do processo e 
técnica processual. In: MOREIRA, José Carlos Barbosa, Temas de direito processual: sexta série. São Paulo: Saraiva, 
1997, p. 28).
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o módulo do cumprimento de sentença) não tenha mérito. Na verdade, o que não se 
costuma ter, no plano da execução, é julgamento do mérito. Esse mérito, consistente 
na realização de atos práticos visando à satisfação de um título executivo, tende a ser 
resolvido antes da sentença do art. 925 do CPC, que teria assim conteúdo meramente 
declaratório. É por tais motivos que se diz que tal sentença produz coisa julgada 
puramente formal.
 É certo que, até em função da complexidade conceitual do que foi abordado 
no parágrafo anterior, grassa bastante controvérsia sobre a exata força preclusiva das 
decisões extintivas da execução.
 De toda sorte, uma coisa é inegável. Como afirmado logo acima, a 
estabilidade dessas decisões não é tão rigorosa e inflexível quanto a das decisões 
que julgam o mérito, sob cognição exauriente e à luz de amplo contraditório, 
de uma demanda de conhecimento.
 Sucintamente, colham-se algumas passagens doutrinárias abalizadas a respeito 
do assunto.
 Em seu alentado Manual da execução, Araken de Assis aborda a discussão sobre 
a força preclusiva da sentença que extingue a execução e defende a seguinte posição:

Fundamentalmente, a aquisição da autoridade da coisa julgada pelo provi-
mento do art. 925, nos casos do art. 924, II a V, esbarra na ausência de cogni-
ção suficiente. Não há, a rigor dos princípios, julgamento acerca da existência 
do crédito. [...] O obstáculo não reside na circunstância de que, na maioria 
dos casos, o juiz não se pronunciará ‘acerca da existência ou da inexistência 
do direito afirmado no processo de execução’, e sim no fato de não lhe in-
cumbir fazê-lo.3

 Outro especialista no tema, Leonardo Greco, adota a mesma posição:

A sentença no processo de execução, mesmo quando declara o direito material 
entre as partes, não adquire a imutabilidade da coisa julgada, ou seja, não 
gera a certeza desse direito material que impeça volte ele a ser rediscutido em 
outro processo.

Essa limitação sofrida pela sentença na execução é absolutamente coerente com 
a natureza da atividade jurisdicional exercida nesse tipo de processo: atividade 
coativa e satisfativa, não cognitiva, ou, no máximo, acompanhada de superficial 
e sumária atividade cognitiva.
[...]
O que sai definitivamente consolidado de qualquer processo executivo é o ato 
de pagamento coativo, de entrega forçada, aquele ato singular próprio daquele 
processo, livre ficando a discussão nos futuros processos, inclusive para eventuais 
pedidos de restituição ou de repetição de indébito.

Somente haverá coisa julgada quanto ao direito material em decorrência da 

sentença nos embargos do devedor e nos limites desta4.

 É o caminho seguido também por Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

3  ASSIS, Araken de. Manual da execução. 19. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 639.
4  GRECO, Leonardo. O processo de execução. Vol. I. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 249-250.
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Tratando-se de sentença de mérito – possível nos casos de julgamento de 
impugnação ou no exame de objeção de pré-executividade –, é evidente que 
sobre ela incide a imutabilidade característica da coisa julgada. [...]

[...] se a sentença que pôs fim à execução era meramente extintiva (daquelas 
de que trata o art. 795), nela não há decisão sobre o direito do credor ou sobre 
a importância da dívida. Esta sentença se limita a reconhecer ultimadas as 
providências da execução, determinando sua extinção. Assim, não se tratando 
de sentença de mérito, a sentença não se reveste de coisa julgada.

Por isto, o possível saldo apurado pode ser exigido pelo credor, assim como 
o valor indevidamente pago pode ser repetido pelo devedor, desde que não 
haja causa impeditiva para tanto (v.g., prescrição da pretensão, preclusão da 
matéria). O exercício desta pretensão há de ser feito no mesmo processo em que 
se instaurou a execução, até porque se trata de impugnar ato judicial ocorrido.5

 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apresenta-se dividida. Há julgados 
que conferem a força da coisa julgada material a sentenças extintivas de execução 
(admitindo que em face delas se intente ação rescisória). Outros julgados, como os que 
serão citados logo abaixo, confirmam que a estabilidade associada a tais sentenças 
está sujeita a mitigações:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MULTA DIÁRIA (CPC, ART. 461, §§ 4º E 6º). 
COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DE ANTERIOR EXECUÇÃO 
PELO PAGAMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL RELATIVO À REPARAÇÃO POR DANO 
MORAL (CPC, ART. 794, I). SENTENÇA DECLARATÓRIA. POSSIBILIDADE DE NOVA 
EXECUÇÃO RELATIVA AO PLEITO REMANESCENTE, DE MULTA DIÁRIA. COISA 
JULGADA FORMAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DO 
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA EXECUÇÃO DE SEUS PRÓPRIOS JULGADOS. 
COMPETÊNCIA FIXADA PELO VALOR ORIGINAL DA CAUSA. IRRELEVÂNCIA DE 
SER O VALOR DA EXECUÇÃO SUPERIOR AO DE ALÇADA, EM DECORRÊNCIA DA 
INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO 
JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO VALOR PELO JUIZ.
1. A sentença que extingue a execução tem conteúdo declaratório (art. 795 do 
CPC), nela ficando reconhecida a ocorrência do fato jurídico que deu causa ao 
encerramento da execução.
2. No caso dos autos, a execução foi extinta pelo pagamento (art. 794, I, do 
CPC), sendo que o crédito cuja extinção se declarou por sentença é aquele 
relativo à reparação por danos morais, no valor de quarenta salários-mínimos. 
Sobre esse fato jurídico recai a qualidade de coisa julgada material, sendo 
vedado ao credor, como não poderia deixar de ser, ingressar com nova execução 
para exigir o adimplemento dessa mesma obrigação.
3. No que respeita ao pedido remanescente, relativo à multa diária, imposta 
na ação de obrigação de fazer ou não fazer com base no art. 461 do CPC, 
não houve, porém, expressa manifestação do juízo exequendo acerca de seu 
adimplemento, não havendo como se reconhecer ter a sentença extintiva da 
execução, nessa parte, produzido coisa julgada material.
4. Ademais, a decisão que impõe ao réu a multa diária prevista no art. 461, § 4º, 
do CPC, por sua própria natureza, não produz coisa julgada material, podendo 
ser modificada a qualquer tempo, caso se revele insuficiente ou excessiva, 
conforme dispõe o art. 461, § 6º, do mesmo Código, até mesmo em exceção de 
pré-executividade ou em embargos do devedor. Precedentes.

5  MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil. Vol. 3 – Execução. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008, p. 344.
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5. Em tais condições, o recorrido ainda detém título judicial a amparar 
o manejo de nova execução, relativa ao recebimento da multa diária 
imposta ao réu, não sendo necessária a propositura de ação rescisória 
contra a sentença extintiva da anterior execução. [...]
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 691.785/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 
07/10/2010, DJe 20/10/2010 – negritei)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 
FUNDADA EM ERRO MATERIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE 
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. INDISPONIBILIDADE 
DO CRÉDITO FAZENDÁRIO. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. 
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRECEDENTES.
I - Na origem, trata-se de ação de execução fiscal. Na sentença, julgou-se extinta 
a execução, com fundamento no integral pagamento do débito. Interposta 
apelação, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu provimento ao recurso 
fazendário, para anular a sentença, considerando que está fundada em erro 
material ao extinguir a execução quanto a apenas parte do débito exequendo. 
Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial.
II - Sobre a alegada ofensa do art. 1.022 do CPC/2015, o recurso não comporta 
provimento. A recorrente aduziu, em suma, que o Tribunal de origem não apreciou 
a eficácia extintiva da sentença que homologou a manifestação fazendária 
favorável à quitação do débito exequendo. No presente caso, o Tribunal a quo 
decidiu que a sentença está fundada em erro material, pois extinguiu o feito 
apenas quanto à parte do valor exequendo, persistindo a discussão quanto ao 
pagamento, ou não, da dívida consubstanciada na CDA n. 40208000530-83. 
[...].
IV - No mérito, o recurso não comporta provimento. Com efeito, a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que, diante da 
indisponibilidade do crédito fazendário exequendo, o Fisco tem 
interesse no prosseguimento do feito executivo quando inexistente 
quitação integral do débito, considerando que eventual erro cometido 
pela Fazenda Pública não tem aptidão jurídica para acarretar a extinção 
da execução fiscal. A propósito: REsp 1.670.552/SP, Rel. Ministro Herman 
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; REsp 
1.364.444/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 
8/4/2014, DJe 18/6/2014 e REsp 854.926/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira 
Turma, julgado em 17/11/2009, DJe 2/12/2009.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1443688/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019 - negritei)

 É de se destacar, sobretudo, a decisão logo acima citada, que perfilhou o 
entendimento de que a execução fiscal não pode ser extinta caso não se dê a quitação 
integral do débito, mesmo que a Fazenda Pública tenha cometido algum lapso. Apenas 
a indisponibilidade dos créditos fazendários não justifica plenamente esse entendimento, 
também devendo ser considerada a peculiar força preclusiva – sujeita a mitigações 
– das sentenças que extinguem execuções. Se fosse uma causa de conhecimento 
versando sobre pretensão fazendária, a indisponibilidade do interesse público estaria 
presente da mesma forma, mas uma eventual coisa julgada material desfavorável à 
Fazenda não poderia ser relativizada. Em se tratando porém de uma execução, outro 
é o enquadramento.
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 Em resumo, embora a coisa julgada material não seja um fenômeno de todo 
estranho à execução, ordinariamente as sentenças extintivas, nesse campo, apresentam 
estabilidade menos peremptória, o que dá ensejo a reaberturas e reexames.

4.2. A inexistência de preclusão no caso concreto

 Voltando ao caso concreto, o que temos atualmente no processo? Das várias 
obrigações estipuladas na decisão transitada em julgado, a maioria não foi cumprida. 
De fato: i) sequer se iniciou o cumprimento da obrigação principal do Município 
executado, qual seja, “promover a total restruturação do imóvel do autor”; ii) não se 
tem notícia alguma no processo sobre o cumprimento da outra obrigação de fazer a 
cargo do Município, qual seja, “realizar todos os reparos necessários na tubulação de 
águas ora em análise”; e iii) em claro erro material, a verba sucumbencial devida ao 
CEJUR foi calculada apenas sobre o valor dos danos morais, e não sobre o valor total 
da condenação (muito mais elevado), trazendo grande perda para um órgão público.
 Só a constatação dessas lacunas e lapsos já seria suficiente para permitir a 
continuação da marcha processual em direção ao cumprimento integral da decisão 
transitada em julgado, não obstante a inexistência de recurso quanto à rejeição dos 
alentados embargos de declaração de p. 620/633. A falta de recurso naquele momento 
processual foi realmente lastimável – e quiçá merecedora de apuração interna –, mas 
não se mostra tão prejudicial quanto seria se a ambiência fosse a de uma demanda 
cognitiva, justamente em função da estabilidade não raro mitigada dos provimentos 
que põem termo às execuções/cumprimentos de sentença.
 Considere-se a propósito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
(mencionada acima) no sentido de que a execução fiscal não pode ser extinta caso não 
se dê a quitação integral do débito, mesmo que a Fazenda Pública tenha cometido 
algum lapso. No tocante ao CEJUR, a subsunção é plena, pois a verba de honorários a 
ele concedida, destinada a fundo orçamentário especial (Lei estadual nº 1.146/1987), 
também é timbrada pela indisponibilidade. Quanto ao autor, não se faz presente essa 
nota da indisponibilidade dos créditos públicos, mas valores ainda mais relevantes do 
ponto de vista constitucional estão em risco, a saber, a proteção à coisa julgada e o 
direito fundamental à moradia, componente crucial do direito à dignidade humana.
 Considere-se ainda um princípio de grande importância no plano da execução, 
o princípio do desfecho único, segundo o qual “a função executiva termina de 
forma típica ou normal quando se prolata uma sentença que reconhece a satisfação do 
direito exequendo”6, sendo anômalo qualquer resultado diverso7. Para evitar esse 

6  ABELHA, Marcelo. Manual de execução civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 58-59.
7  Sobre o princípio do desfecho único, confiram-se também as lições de Cândido Rangel Dinamarco (DINAMARCO, 
Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 153): “A destinação unilateral diferencia 
profundamente o processo de execução do cognitivo, onde tudo se predispõe ao exame e julgamento do mérito 
e todas as atividades convergem a este, o qual no entanto poderá ser favorável a qualquer das partes. O processo 
de conhecimento terá cumprido sua finalidade quando o mérito tiver sido julgado, sem importar em que sentido 
(procedência ou improcedência da demanda). O de execução, apenas quando o credor estiver satisfeito.” Mais 
adiante, na mesma obra, aduz Dinamarco (p. 363): “diferentemente do que se dá no processo de conhecimento, nas 
hipóteses em que o processo executivo termina de modo favorável ao executado jamais ocorrem decisões de mérito: 
serão decisões meramente terminativas do processo executivo – por falta de condições da ação, ou por ausência de 
pressupostos processuais, ou por vício processual insanável. A única alternativa que o sistema executivo oferece é esta: 
o provimento satisfativo, que todo o processo de execução se destina a preparar, ou será dado ou não será dado, mas 
uma vez dado será sempre favorável ao exequente, satisfazendo o seu alegado direito.”
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tipo de anomalia, a execução deve prosseguir até a satisfação do direito (certificado) 
do exequente, até porque inexiste, como bem ressalta Michele Taruffo, um princípio 
fundamental que assegure ao devedor a faculdade de não adimplir8.
 Alguém poderia redarguir: todos os argumentos lançados são realmente 
ponderosos, mas infelizmente não há nada a fazer, porque a execução foi extinta 
sem que nenhum recurso tivesse sido interposto...
 Chegamos então a um ponto decisivo. A execução foi extinta? Quando? 
Em algum momento foi proferida a sentença prevista no art. 925 do CPC?
 Até agora, não.
 Com efeito, denotando a ausência de cuidado com que o processo foi 
conduzido, em momento algum foi prolatada a sentença prevista no art. 925 do 
CPC. Isso faz toda a diferença! Significa que a suposta extinção da execução em 
tela, materializada canhestramente no arquivamento dos autos (eletrônicos), não 
surtiu qualquer efeito processualmente válido, abrindo caminho, sem a menor 
sombra de dúvida, para a retomada das diligências visando ao cumprimento 
pleno, enfim, do título executivo.
 Nesse contexto, aduza-se, não têm relevância jurídico-processual, em termos de 
força preclusiva, os pronunciamentos de p. 592, 612 e 636, mencionados na última 
ordem de arquivamento (p. 662).
 Na verdade, os pronunciamentos de p. 592, 612 e 636 sequer podem ser 
considerados, a rigor, verdadeiras decisões (muito menos, claro, podem suprir a 
sentença de que trata o art. 925 do CPC). O pronunciamento de p. 592 diz que não 
há obrigação de fazer a ser cumprida, mas sim conversão em perdas e danos, “caso” 
– condicionalidade incompatível com uma real decisão – o autor venha a comprovar 
que realizou obras no seu imóvel, abrindo prazo para tanto. O pronunciamento de p. 
612 reporta-se ao de p. 592 e diz que também não cabe fixação de perdas e danos, 
tendo-se em vista que não foi comprovada, “até a presente data”, a realização pelo 
autor de obras no seu imóvel. E o pronunciamento de p. 636, apoiado no de p. 612, 
consiste em mera rejeição, sem qualquer fundamentação substancial, de embargos 
de declaração opostos pelo autor.
 Ou seja, o pronunciamento de p. 636 remete ao de p. 612, que por seu turno 
remete ao de 592, que é um provimento condicional. Houve alguma autêntica decisão 
aí? Só com muita boa vontade se poderia responder afirmativamente. Na verdade, 
trata-se de provimentos em cascata formalmente ordinatórios.
 Evidentemente, seria um grande despautério que pronunciamentos tão precários, 
tomados ainda por cima de ofício, sem provocação da parte contrária, pudessem 
desconstruir com tanta facilidade uma sentença transitada em julgado (confirmada 
em grau recursal), em ofensa à cláusula pétrea constitucional (art. 5º, XXXVI).
 Além disso, o conteúdo dessas ordens de arquivamento, como já assinalado 
anteriormente, é o mais desconcertante possível. O art. 924, II, do CPC prevê a extinção 

8  No original: “Sembra infatti evidente che l’autonomia del debitore non riceve alcuna diretta protezione costituzionale 
[...]; tanto meno appare possibile ritenere che un principio fondamentale assicuri la facoltà dell’obbligato di non 
adimpiere, o di convertire a proprio arbítrio l’obbligazione originaria in obbligo al risarcimento” (TARUFFO, Michele. 
Note sul diritto alla condanna e all’esecuzione. Revista de Processo, São Paulo, v. 32, n. 144, p. 57-84, fev. 2007. 
Nota de rodapé n. 71, p. 76).
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da execução em virtude da satisfação da obrigação exequenda, que vem a ser a hipótese 
mais corriqueira de extinção. Mas isso não aconteceu no processo. O arquivamento 
foi determinado não porque tenha havido a satisfação da obrigação, mas por outro 
motivo completamente à margem do ordenamento processual e que não encontra 
qualquer respaldo no art. 924 do CPC.
 Insista-se. Não é minimamente razoável que a falta de impugnação 
recursal quanto à precária ordem de arquivamento fale mais alto do que a rija 
força preclusiva de uma decisão de mérito transitada em julgado.
 Em suma, inexistindo no processo a sentença do art. 925 do CPC, mostra-se 
possível a retomada das diligências visando ao cumprimento pleno do título executivo, 
providência saneadora que não pode ser estorvada pelos pronunciamentos de p. 592, 
612 e 636, frágeis sob o prisma formal e teratológicos do ponto de vista substancial.

5. AS MEDIDAS CABÍVEIS PARA A REVERSÃO DO QUADRO E 
SALVAGUARDA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO AUTOR

 Entra-se agora na parte culminante deste parecer. A existência de graves equívocos 
no processo em tela é óbvia, e talvez a sua demonstração nem demandasse tantas 
laudas. Mais relevante é delinear o que pode ser feito concretamente para atacar as 
anomalias apontadas.
 Nesse ponto, convém tornar ao item 3 deste parecer, no qual se desenvolveu 
a premissa maior a ser utilizada no correto equacionamento do caso, qual seja: mais 
do que nunca, o sistema processual civil brasileiro não tolera situações injustas e 
teratológicas. Em consequência, o maior número possível de portas deve-se abrir para 
permitir a remissão das afrontas à legalidade e à razoabilidade verificadas.
 Na dúvida, portanto, deve-se chancelar o meio processual escolhido. Dado o vulto 
dos erros verificados no processo em detrimento de direitos fundamentais do autor 
exequente, tem-se aqui um campo fértil para a “fungibilidade dos meios” sustentada 
em texto célebre por Teresa Arruda Alvim9.
 Sem embargo, serão mencionados abaixo apenas caminhos processuais que 
dificilmente poderão ser questionados (observadas eventualmente certas circunstâncias, 
como se verá). Não serão explorados, dessa forma, outros meios igualmente viáveis, 
porém mais sujeitos a controvérsias – a exemplo da querela de nulidade, invocável em 
tese não só para as hipóteses de vício de citação, mas também para outras situações 
processuais aberrantes.
 Dentro do leque de providências que podem ser empregadas de maneira segura, 
a primeira já foi implicitamente sugerida no item anterior. Não tendo sido proferida 

9  “[...] nas zonas de penumbra, deve-se optar pela resposta que privilegie os valores fundamentais, dentre os quais 
sobressai a operatividade do sistema, como apta a gerar os fins para os quais foi criado. Não se pode, pois, jamais 
perder de vista que o processo foi concebido para ‘dar’ direitos a quem os tem: não para ‘inventar’ direitos e atribuí-
los a quem não os tenha, ou para subtrair direitos de seus titulares. Não deve haver, pensamos, um ‘fosso’ entre a 
realidade criada como resultado do processo e a realidade disciplinada pelo direito material. Ambos os planos devem 
caminhar de modo absolutamente rente. [...]. A constatação no sentido de que raciocínios mais flexíveis podem levar-
nos a melhores soluções, no plano do processo passa necessariamente pelo desprezo da regra no sentido de que ‘não 
há dois caminhos para levar-se a um mesmo lugar’”. (ALVIM, Teresa Arruda. Fungibilidade de “meios”: uma outra 
dimensão do princípio da fungibilidade. In: NERY JR., Nelson; ALVIM, Teresa Arruda (coord.). Aspectos polêmicos 
e atuais dos recursos cíveis e de outras formas de impugnação às decisões judiciais. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001, p. 1090-1091).
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até hoje a sentença prevista no art. 925 do CPC, pode e deve, salvo melhor juízo, ser 
apresentada petição ao juízo da execução insistindo no cumprimento pleno do título 
executivo judicial, compreendendo as seguintes obrigações a cargo do Município 
executado: i) “promover a total restruturação do imóvel do autor, na exata forma 
descrita e orientada pelo laudo pericial, até sua completa e segura reedificação, no 
prazo máximo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00”; ii) “realizar todos 
os reparos necessários na tubulação de águas ora em análise, no prazo máximo de 
20 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00” (ou então provar que realizou); e iii) 
pagar o valor correto da verba sucumbencial devida ao CEJUR, que deve ser calculada 
não apenas sobre o valor dos danos morais, mas sobre o valor total da condenação.
 Sugere-se que tal requerimento, para não ter o destino da petição de p. 
650/654, sublinhe fortemente a inexistência da sentença prevista no art. 925 
do CPC, podendo a ele ser anexada cópia integral deste parecer.
 Acaso não seja enfrentada a fundamentação alvitrada, haverá naturalmente a 
necessidade de oposição de embargos de declaração.
 Espera-se que só essa primeira ordem de providências já seja suficiente para 
despertar a atenção do juízo da execução acerca dos equívocos cometidos, com a 
consequente reconsideração da ordem de arquivamento.
 Caso todavia não seja suficiente, pelo menos duas outras medidas poderão ser 
utilizadas (mas não concomitantemente, como será esclarecido).
 A reclamação é uma delas, tratando-se da clássica hipótese de reclamação para 
“garantir a autoridade das decisões do tribunal” (CPC, art. 988, II). De fato, o acórdão 
de p. 352/359 (oriundo da 15ª Câmara Cível do TJ/RJ), que substituiu a sentença que se 
acha no índex 250 (art. 1.008 do CPC), está sendo abertamente contrariado pelo juízo 
da execução. Em momento algum, o julgado condicionou o cumprimento da obrigação 
principal do Município executado ao fato de o exequente continuar morando em sua 
casa (que está interditada!). Além disso, a condenação em honorários deveria ter sido 
calculada sobre o valor da condenação, e não apenas sobre o valor dos danos morais.
 Ainda sobre a admissibilidade da reclamação, saliente-se que não está presente o 
impedimento do art. 988, § 5º, I, do CPC, tendo-se em vista a inexistência da sentença 
do art. 925 do CPC, impedindo por completo a ocorrência de qualquer eficácia extintiva, 
sendo certo que os provimentos que determinaram o arquivamento da execução não 
têm aptidão formal ou idoneidade substancial, como já detidamente exposto, para a 
produção da coisa julgada.
 Uma terceira possibilidade é a propositura de ação rescisória, calcada antes de 
tudo na ofensa à coisa julgada (produzida na fase de conhecimento). Vale ressalvar, 
porém, que essa terceira possibilidade estará condicionada a determinada evolução 
do quadro processual. Explique-se.
 A jurisprudência brasileira admite largamente ação rescisória em face de sentenças 
que extinguem execuções com fundamento na satisfação da obrigação exequenda10. 
Ocorre que, no caso concreto, não existe sentença, o arquivamento não se deu com 
fundamento na satisfação da obrigação exequenda – muito pelo contrário – e também 

10  Exemplificativamente: REsp 885.713/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 08/06/2010; 
REsp 845.327/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010; AgRg no REsp 
1.413.984/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/04/2015.
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não houve trânsito em julgado (conforme frisado logo acima). No presente momento, 
portanto, não caberia a ação rescisória, notadamente pela ausência de sentença e de 
coisa julgada.
 No entanto, a situação do processo está prestes a sofrer modificação, a partir 
do requerimento ao juízo da execução sugerido no presente parecer. Caso seja afinal 
proferida uma decisão idônea à produção de alguma estabilidade processual, a ação 
rescisória se tornará admissível.
 E nem precisará ser, aduza-se, uma decisão de mérito, vez que o CPC de 2015 
reconheceu a rescindibilidade das decisões transitadas em julgado que, embora não 
sendo de mérito, impeçam “nova propositura da demanda” (art. 966, § 2º, I).
 O que se quis evitar claramente, com o dispositivo acima citado, foi o trancamento 
dos meios impugnativos da parte que tem contra si decisão transitada em julgado. 
Ou a parte deve ter a chance da repropositura da demanda ou a chance da ação 
rescisória. Privá-la das duas possibilidades atentaria, no nosso sistema, contra o direito 
fundamental à inafastabilidade substancial do controle jurisdicional (acesso substancial 
à justiça).
 Tal ratio, por sinal, mostra-se caríssima ao caso. Não se podem trancar, de modo 
algum, as estradas capazes de levar o autor exequente à reversão das injustiças que 
pululam no processo. Sublinhe-se aliás: se esse trancamento materializar-se de fato, a 
via da ação rescisória estará autorizada, ainda que possa haver alguma dúvida quanto 
ao atendimento de algum dos seus requisitos de admissibilidade. Como já foi dito, 
a cumulação de equívocos e atecnias não pode ter o paradoxal efeito de estorvar 
a solução do problema, mas sim o inverso. A grande premissa a ser aplicada aqui, 
respaldada vivamente pelo sistema processual civil implantado em 2015, é, reitere-se, 
a aversão a resultados teratológicos, devendo a técnica e a hermenêutica processuais 
ser colocadas inteiramente à disposição dessa salutar finalidade.
 Sugere-se, portanto, que inicialmente se torne a peticionar ao juízo da execução, 
insistindo no cumprimento das obrigações não adimplidas e frisando a inexistência 
da sentença prevista no art. 925 do CPC. Acredita-se que só isso já possa devolver a 
execução aos seus trilhos normais. Se a volta à normalidade não acontecer com essa 
primeira providência, o tribunal deverá ser acessado. Além de eventual apelação, 
poderão ser apresentadas (não concomitantemente) reclamação ou ação rescisória.

6. RECOMENDAÇÃO RELATIVA À ATRIBUIÇÃO FUNCIONAL  
PARA ESTE CASO (E OUTROS IGUALMENTE MERECEDORES DE 
ATENÇÃO ESPECIAL)

 Encerro este parecer formulando recomendação relativa a aspectos internos, 
ligados à atribuição funcional.
 Nos últimos anos, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro tem desenvolvido 
técnicas de ação estratégica, buscando dessa forma tornar mais eficaz a sua atuação, em 
benefício da imensa massa de pessoas e grupos vulneráveis atendidos pela instituição. 
O foco tem sido conflitos genuinamente coletivos ou que ao menos tenham alguma 
repercussão coletiva. É natural que o foco seja esse. Ainda assim, é preciso não esquecer 
das lides puramente individuais, como ocorre aqui.
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 De fato, o caso é individual e não tem repercussão coletiva. Mas estão sendo 
cometidas graves injustiças contra pessoa defendida pela Defensoria Pública. Além 
disso, trata-se de caso que, em virtude das falhas ocorridas no processo, ganhou 
complexidade, tanto assim que houve a consulta do competente e zeloso Dr. X. De 
mais a mais, essa desconcertante complexidade (que não deveria existir jamais em um 
prosaico cumprimento de sentença) suscita cardápio variado de opções processuais, 
envolvendo instâncias diversas. Parece-me o suficiente para incitar algum tipo de 
atuação estratégica.
 É claro que o tema pede reflexão maior e talvez regulamentação interna. Mas 
já neste caso, independentemente de qualquer regulamentação, preocupações de 
ordem estratégica podem e devem ser consideradas, em prol da eficiência da atuação, 
imperativo de ordem constitucional. A própria consulta, seguida por este parecer, 
traduz um procedimento de natureza estratégica.
 Especialmente a questão da atribuição funcional para atuar no caso merece olhar 
estratégico. O ideal é que um(a) defensor(a) seja designado(a) para atuar integralmente 
no caso, envolvendo não só o processo existente (ora arquivado), em todas as instâncias, 
mas também possíveis ações autônomas de impugnação, a exemplo da reclamação e 
da ação rescisória.
 Em quem deve recair a designação? De preferência, em defensor(a) que não esteja 
em atuação junto ao juízo da execução, para evitar eventual desgaste decorrente de 
litigância inevitavelmente contundente, dada a necessidade de se exporem e atacarem 
os inúmeros equívocos judiciais que foram praticados ao longo do processo. Não 
obstante a sobrecarga da Coordenadoria Cível e da Subcoordenadoria, a designação 
poderia recair sobre uma das excepcionais defensoras que lá oficiam atualmente.
 É certo que a sugestão de um(a) defensor(a) para o caso todo – atribuição integral 
– não observa o modelo tradicional de atuação segmentada da Defensoria Pública do 
Estado do Rio de Janeiro (embora seja adotado por outras Defensorias do país). Mas 
se trata de uma quebra de modelo meramente pontual e, sobretudo, perfeitamente 
justificável, à medida que se destina a propiciar maior chance de êxito em casos que 
exijam – seja pela relevância, seja pela complexidade – atuação estratégica (o que 
implica logicamente coerência e uniformidade de ação).
 De toda sorte, caso a sugestão do parecer seja adotada, convém colher a 
aquiescência do defensor abstratamente incumbido do processo, abrindo-se-lhe 
inclusive a possibilidade de participar dos esforços visando à reversão do quadro de 
injustiças sofridas pelo autor exequente.

7. FINAL

 Ao final, descreva-se sucintamente o caminho trilhado neste parecer.
 Inicialmente, fez-se um detalhado histórico do processo, revelando as graves 
falhas nele ocorridas, em detrimento de pessoa assistida pela Defensoria Pública.
 Depois, abordou-se a dogmática processual e sua aplicação ao caso, sempre 
sob a premissa de que a sistemática vigente tem aversão a resultados teratológicos, 
devendo a técnica e a hermenêutica processuais ser colocadas a serviço da correção 
de anomalias.
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 Passou-se em seguida à parte mais importante do parecer, com a especificação 
das medidas que podem ser tomadas para que o direito manifesto do autor – certificado 
por título executivo judicial – possa enfim prevalecer.
 Por último, formulou-se recomendação relativa à atribuição funcional para 
atuar no caso, sugerindo-se que um(a) só defensor(a) assuma a defesa, em todas as 
instâncias e graus.
 Termino sublinhando a transcendência do caso. A questão é puramente individual, 
mas direitos fundamentais e evidentes de uma pessoa atendida pela Defensoria foram 
afrontados. A instituição não pode, positivamente, conformar-se com esse revés.

É o parecer.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2021.

JOSÉ AUGUSTO GARCIA DE SOUSA
Diretor-Geral do Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública/RJ

Professor adjunto de processo civil da UERJ
Integrante do Grupo de Trabalho instituído pelo CNJ visando à modernização e 
efetividade dos processos de execução e cumprimento de sentença (Portaria nº 

272/2020)
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