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Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012556-66.2014.815.2001
Relatora: Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante:  Estado da Paraíba, representado por seu Procurador, o Bel.  Flávio
José da Costa Lacerda
Apelado: Alexsandro dos Santos Buriti
Advogado: Ravi Vasconcelos

EXECUÇÃO  FISCAL.  MULTA  IMPOSTA  PELO  TCE.
PAGAMENTO. FALTA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE
ACERCA  DO  COMPROVANTE  DE  PAGAMENTO.
DOCUMENTO NOVO. VIOLAÇÃO AO §1º DO ART. 437
DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.
NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO.

- Segundo dispõe o §1º do art.  437 do CPC/2015 “sempre
que uma das partes requerer a juntada de documento aos
autos,  o  juiz  ouvirá,  a  seu  respeito,  a  outra  parte,  que
disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer
das posturas indicadas no art. 436.”. Desta forma, impõe-se
a anulação da sentença prolatada, ante a ofensa ao princípio
do contraditório.

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

A C O R D A  a Terceira  Câmara  Especializada Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento ao apelo,
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anulando a sentença vergastada.

R E L A T Ó R I O

A Fazenda Pública do Estado da Paraíba propôs Ação de
Execução Fiscal em desfavor de  Alexsandro dos Santos Buriti, com base em
multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – TCE (fl.05) em
06/10/2011,  objetivando  o  recebimento  da  quantia  de  R$  1.500,00  (mil  e
quinhentos), que corrigida em 01/03/2014 totalizava R$ 1.752,98 (mil setecentos
e cinquenta e dois e noventa e oito centavos).

À fl. 31 o executado atravessou petição requerendo a juntada
do comprovante de pagamento (fl.33) referente à multa imposta no valor de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em  seguida  o  Juiz  prolatou  sentença,  extinguindo  a
execução por entender satisfeita a obrigação, sem antes, contudo, possibilitar a
manifestação da parte contrária (fls. 34).

Nas razões recursais  (fls.36/40) o apelante/exequente alega
que não caberia a extinção do processo, com resolução do mérito, sem que antes
fosse  determinada  a  sua  intimação  para  fins  de  se  pronunciar  sobre  o
pagamento  efetuado  pelo  promovido.  Ressalta  que  o  valor  pago,  mostra-se
desatualizado,  razão  pela  qual  não  houve  a  completa  quitação  da  multa.
Requer, por fim, o provimento do apelo.

Contrarrazões ofertadas às fls. 41/44.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça entendeu
não ser o caso de manifestação ministerial obrigatória (fls. 51/53).

É o relatório.
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V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Compulsando  os  autos,  verifico  que,  após  a  juntada  de
comprovante de pagamento, referente à multa, pelo executado no valor de R$
1.500,00 (mil e quinhentos) reais, o Juiz singular prolatou sentença, extinguindo
a execução por entender satisfeita a obrigação, sem antes, contudo, possibilitar a
manifestação da parte contrária a respeito do documento.

Dispõe o art. 437, §1º, do CPC/2015:

Art.  437.  O réu manifestar-se-á na contestação sobre  os documentos

anexados  à  inicial,  e  o  autor  manifestar-se-á  na  réplica  sobre  os

documentos anexados à contestação. 

§ 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos

autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de

15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.

Assim, não poderia ter o Magistrado sentenciado sem antes
oportunizar a manifestação do exequente acerca do documento juntado pelo
executado/apelado, até porque há um aparente prejuízo sofrido pelo recorrente,
considerando que o valor pago corresponde apenas ao principal, sem possíveis
correções,  impedindo  a  Fazenda  Pública  Estadual  de  praticar  os  atos
processuais que vislumbrasse devidos.

Nesse  norte,  desobedecido  o  devido  processo  legal,
precipitou-se o Magistrado ao extinguir o feito, em flagrante ofensa ao devido
processo legal.

Por  tais  razões,  DOU  PROVIMENTO  AO  RECURSO,
PARA,  CASSANDO  A  SENTENÇA  VERGASTADA,  DETERMINAR  A
CONTINUIDADE DA  EXECUÇÃO  FISCAL,  com a  intimação  da  Fazenda
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Pública Estadual para se manifestar sobre o documento de fl. 33, juntado pelo
executado.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 24 de
abril de 2018, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Participaram do
julgamento,  além  desta  Relatora,  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque  e o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. Presente ao
julgamento o Exmo. Dr. Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 26 de abril de 2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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