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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0030530-34.2005.815.2001
ORIGEM: 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital
RELATOR:  Juiz  Onaldo  Rocha  de  Queiroga,  convocado  para
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira 
APELANTE: Município de João Pessoa
PROCURADOR: Rodrigo Nóbrega Farias
APELADO: Banco Bradesco S/A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO  FISCAL EXTINTA  PELO
PAGAMENTO  DO  DÉBITO.  IRRESIGNAÇÃO  CONTRA  A
SENTENÇA  QUE  EXTINGUIU  A  DEMANDA  NOS  TERMOS  DO
ART. 794, INCISO I, DO CPC. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE
ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR
DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

- Imperiosa é a manutenção da sentença que extinguiu o feito
pelo  pagamento,  na  forma  do  artigo  794,  inciso  I,  do  CPC,
cabendo  à  parte  exequente,  se  assim entender,  ajuizar  uma
ação  complementar  para  o  recebimento  do  restante  devido,
facultando-se  ao  devedor  o  princípio  da  ampla  defesa  e  do
contraditório, inclusive impugnar a diferença reclamada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento à
apelação.
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Trata-se de apelação cível (f. 36/42) ajuizada pelo MUNICÍPIO
DE JOÃO PESSOA contra a sentença de f. 29, proferida pelo Juiz de Direito
da 1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital, que, nos autos da
ação  de  execução  fiscal  ajuizada  em face  do  BANCO BRADESCO S/A,
julgou extinta a ação, pelo pagamento, nos termos do art. 794, inciso I,
do CPC.

Nas razões recursais o apelante aduziu que a sentença não se
pautou pelos ditames legais, porquanto o valor atualizado do débito é de
R$ 85.788,96, e não o que fora depositado pelo executado, conforme f.
28, no importe de R$ 42.856,46, razão de sua anulação, para que o feito
retorne  à  Vara  de  origem,  para  fins  de  complementação  do  valor
realmente devido.

Ausência de contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça, às f. 67, deixou de opinar sobre o
mérito do apelo, por entender ausente interesse público.

É o relatório.

           VOTO: Juiz Convocado ONALDO ROCHA DE QUEIROGA
            Relator

Não prosperam as arguições expostas pela Fazenda apelante,
pelos fatos e fundamentos adiante delineados.

É claro que o direito  da Fazenda Pública  Municipal  encontra
embasamento na Lei Federal n. 6.830/80 (LEF). Todavia é bom frisar que
alguns acontecimentos durante a instrução do feito nos leva à conclusão
de que a sentença fora proferida de acordo com a situação atual do feito.

Consta da CDA n. 2003/000133 (f. 02) que o valor cobrado era
de R$ 26.341,02. Conclusos os autos, o Juiz mandou citar o executado
(16/06/2005,  f.  05).  Expedida a carta  de citação (f.  06) e  decorrido o
prazo  sem manifestação  da  parte  executada  (f.  08),  foi  dada  vista  à
Fazenda Pública (26/01/2006, f. 08), que requereu o prosseguimento com
a expedição  de  mandado de penhora  (f.  09).  Anexo a  essa  petição  o
município trouxe atualização do débito, dessa vez em R$ 37.429,84 (f.
10).

Expedido e cumprido o mandado de penhora (f.  13),  restou
penhorada a quantia de R$ 26.341,02 (f. 14), em 13/04/2006, a qual foi
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depositada em conta judicial no Banco do Brasil no dia 09/05/2006 (f. 15).

Adiante, o Município de João Pessoa atravessou petição (f. 16),
em 12/09/2006, informando o valor do débito executado - R$ 38.951,95
(reforço  da  penhora).  Mais  à  frente,  em  09/11/2010,  a  Fazenda
apresentou nova petição (f. 18/19) sustentando que o débito a ser pago
era de R$ 62.210,47.

No petitório de f. 20/21 o apelante informou que os embargos à
execução  foram julgados  improcedentes – sentença  de  f.  107/116  do
Processo  n.  0027986-39.2006.815.2001  (apenso),  que  foi  mantida  em
grau de recurso (apelação do Banco Bradesco), conforme o acórdão de f.
172/178  – solicitando que o valor depositado às f.  15 (R$ 26.341,02),
objeto da penhora de f. 14, fosse corrigido e transferido à sua conta. 

Em  nova  petição  (f.  24)  a  municipalidade  requereu  o
cumprimento do despacho de f. 23,  adiante transcrito, trazendo uma
nova atualização da dívida (R$ 73.801,22):

Oficie-se ao Sr. Gerente da Agência Setor Público do Banco do Brasil
para que se proceda à transferência dos valores depositados em
conta judicial (fls. 15) para conta oficial do Município de João Pessoa:
Agência  nº  1618-7  –  Conta  nº  10023-4  –  Banco  do  Brasil.
(destaquei).

O Juiz de base determinou (f. 26) a “transferência dos valores
depositados  pelo  executado  para  a  conta  oficial  do  Município  de  João
Pessoa”,  despacho esse que foi  concretizado pelo Banco do Brasil  S/A,
conforme  o  ofício  de  f.  27/28,  ao  efetuar  crédito  no  valor  de  R$
42.856,46, com as devidas atualizações, em favor do apelante.

Diante disso, a execução fiscal foi extinta pelo pagamento da
dívida, na forma do art. 794, inciso I, do CPC (sentença de f. 29). 

Como visto, foram atravessadas várias petições pelo município,
cada uma trazendo em anexo um valor atualizado, sem que desses
valores o apelado (Banco Bradesco) tenha tido conhecimento, de modo
que  pudesse  impugná-las  e/ou  ajuizar  algum outro  procedimento  que
pudesse  impedir  a  continuidade  da  execução.  Assim,  deferindo-se  tais
pleitos o Judiciário não asseguraria à parte devedora o que prevê o artigo
5º, inciso LV, da Carta Magna de 1988 – o direito de defesa.

Destarte, observa-se às f. 15 que o valor ali mencionado é de
R$ 26.341,02, valor esse igual ao da penhora de f. 14. 
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Assim, considerando a petição do Município (f. 24), requerendo
a transferência dos valores depositados, e o expediente do Banco do Brasil
(f. 15) informando que o valor original estava depositado em conta, vê-se
que existe uma assimetria entre dito valor e o depositado às f. 28,
qual seja, R$ 42.856,46, o qual, durante a instrução processual,
sofreu as atualizações necessárias da moeda. 

Ora, tal quantia estava desde o início em conta remunerada
atrelada ao processo, o que indica que o saldo constante na data em que
operou-se a transferência (f. 27) encontrava-se devidamente corrigido. 

Data venia, diante de quaisquer valores posteriores, atualizados
pela  municipalidade  apelante,  deveria  ter  sido  dada  ao  apelado a
chance  de  impugná-los,  por  meio  idôneo,  judicialmente,  e  não
implantá-los em débito já quitado, pois agindo assim o Judiciário infringiria
frontalmente o princípio da ampla defesa.

O  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais  tem  entendido  que,
inexistindo  o  pagamento  total  do  débito,  é  inviável  a  extinção  da
execução, entendimento com o qual concordo. Eis aresto nesse sentido:

EXECUÇÃO. INVIÁVEL A EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART.
794  I,  do  CPC.  SENTENÇA  CASSADA.  -  Havendo  ainda  débito
remanescente  a  favor  do  exequente  a  ser  quitado,  deve-se
determinar o prosseguimento da execução até a total satisfação do
crédito.  -  Não se trata  de hipótese de extinção do processo pelo
pagamento, nos termos do art. 794, I do CPC se  o débito não foi
integralmente quitado. - Recurso provido para cassar a sentença e
determinar o prosseguimento do feito.1 

Mas, no caso em tela, não se trata de ausência de quitação
total  do  débito  (não  se  aplicando  o  julgado  supracitado),  e  sim  de
atualizações  sucessivas  efetivadas  pela  Fazenda exequente,  sem que o
executado/apelado tenha conhecimento disso. 

Diante do exposto, sem mais delongas, nego provimento ao
apelo, mantendo a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE RELATOR  (Juiz  de  Direito  Convocado,  com

1 TJ-MG,  Processo  n.  100740200666140011  MG  1.0074.02.006661-4/001(1),  Relator:  JOSÉ  DOMINGUES
FERREIRA ESTEVES, Data de Julgamento: 30/10/2007, Data de Publicação: 04/12/2007.
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jurisdição plena,  em substituição à Excelentíssima Desembargadora
MARIA  DAS  NEVES  DO  EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com  o
Excelentíssimo  Desembargador OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE
FILHO.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Doutor  VALBERTO
COSME DE LIRA, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 15
de março de 2016.

Juiz Convocado ONALDO ROCHA DE QUEIROGA
                             Relator


