
 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB.  DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800251-03.2003.815.2001
RELATOR          : Juiz convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
APELANTE          : Estado da Paraíba, representado por sua Procuradora
PROCURADORA  : Lilyane Fernandes Bandeira de Oliveira
APELADO          : ACV da Paraíba Importações LTDA.
ORIGEM          : Juízo da 1ª Vara de Executivos Fiscal da Capital
JUIZ          : João Batista Vasconcelos

APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  FISCAL.
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  COM  RESOLUÇÃO
DO  MÉRITO.  SATISFAÇÃO  DA  OBRIGAÇÃO.
PREMISSA  EQUIVOCADA.  RETORNO  DOS
AUTOS  À  ORIGEM.  NULIDADE  DA SENTENÇA.
PROVIMENTO DO APELO.

- Considerando que a Sentença julgou a Ação
por  premissa  equivocada  acerca  dos  fatos
apresentados, impositiva a anulação do decisum e a
remessa  dos  autos  à  instância  de  origem  para
prosseguimento regular da demanda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, PROVER O APELO, nos termos do voto do Relator
e da certidão de julgamento de fl. 137.

RELATÓRIO

A Fazenda Pública do Estado da Paraíba,  em junho de 2003,

propôs Ação de Execução Fiscal em desfavor da ACV da Paraíba Importações

LTDA, objetivando o recebimento da quantia de R$ 2.485,46  (dois  mil,

quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), descrita na

Certidão de Dívida Ativa n.º 0002.13.2002.0515-8/2002.

O Juiz prolatou Sentença, extinguindo a Execução Fiscal sem

resolução do mérito, sob  alegação  de  ter  o  devedor  quitado  a  dívida,

satisfazendo com isto a obrigação (fl. 104).
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O Exequente irresignado, apresentou Recurso Apelatório às fls.

113/116. Nas razões do Apelo, alega  que  por  equívoco  foi  extinta  com

resolução do mérito pela satisfação da dívida e que a Sentença de extinção

tem como fundamento suposto pedido de extinção em virtude da quitação pela

Fazenda, pedido este que nuca existiu nos autos.

Sem Contrarrazões fl. 123.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  ressalto  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  visando

orientar a comunidade jurídica sobre questão do direito intertemporal referente à

aplicação da regra do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), editou

Enunciados Administrativos balizando a matéria.

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº 2, que

assim dispõe:

Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele  prevista,  com  interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, como não só a Decisão recorrida se deu em data anterior a

17.03.2016, à hipótese se aplica os requisitos de admissibilidade do CPC de 1973.

Do mesmo modo, as questões processuais do período em que o

feito esteve na instância  a quo serão analisadas utilizando como referência

aquele diploma.

Analisando os autos, verifica-se que Fazenda Pública do Estado

da Paraíba, em junho de 2003, propôs Ação de Execução Fiscal em desfavor

da ACV da Paraíba Importações LTDA, objetivando o recebimento da quantia

de R$ 2.485,46 (dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis

centavos), descrita na Certidão de Dívida Ativa n.º 0002.13.2002.0515-8/2002.
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Na  fl.  05  foi  deferido,  in  limine,  o  pedido  de  exclusão  do  Sr.

Ricardo Melo deste feito, determinando a liberação dos valores existentes no

ID  nº  07201300013205799,  bem  como  suas  atualizações  em  favor  do

Requerente.

Depois do debloqueio dos valores acima referidos, o juiz primevo

extinguiu a Ação, sob o fundamento de ter o devedor quitado a dívida.

Pois bem.

Dúvida  não  há,  portanto,  que  a  Decisão  recorrida  partiu  de

premissa equivocada, uma vez que não houve satisfação da obrigação.

Ressalto, que deve a Decisão guardar relação com a questão e

com  o  conjunto  probatório  postos  sob  o  crivo  jurisdicional,  vez  que  a

fundamentação  dissociada  do  conteúdo  dos  autos  (incluídos  neste  as

alegações da parte Autora) baseada em premissa equivocada, atenta contra as

determinações  contidas  nos  incisos  I  e  II,  do  art.  458,  do  CPC/73,  não

permitindo a correta identificação dos motivos que embasaram a conclusão do

juízo singular.

Por conseguinte, encontrando-se a Sentença com fundamentação

destoante dos argumentos contidos no processo, impõe-se a decretação de

sua nulidade.

Por tais razões, PROVEJO  O RECURSO, para anular  a

Sentença, determinando que a Execução Fiscal tenha seu normal

processamento perante o Juízo de origem.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator, o Excelentíssimo Doutor  Tércio Chaves de Moura (Juiz Convocado
para  substituir  o  Exmo.  Des.  Leandro  dos  Santos),  o  Excelentíssimo
Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo  Doutor  Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma. Desa. Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).
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Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 01 de agosto de 2017.

Juiz Convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
       Relator
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