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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA COM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO – PENHORA ON LINE – INEXISTÊNCIA
DE  SATISFAÇÃO  DO  CRÉDITO  –  ERROR  IN
PROCEDENDO –  SENTENÇA  ANULADA  –
PRECENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA –  APLICAÇÃO DO ART.  557,  §1º-A,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  –  PROVIMENTO
MONOCRÁTICO DO APELO.

– Não tendo sido penhorado valores suficientes ao
pagamento do valor executado, merece ser anulada a
sentença  que  equivocadamente  reconheceu  a
satisfação do crédito e extinguiu, com resolução de
mérito, a execução fiscal.

–  Apelo  provido  monocraticamente,  nos  termos  do
art.557, §1º-A, do CPC, para reformar a sentença e
determinar o prosseguimento da ação.

VISTOS, etc

Cuida-se  de  apelação  cível interposta  pelo ESTADO  DA
PARAÍBA em face da sentença que, reconhecendo a satistafação do crédito
realizado através de penhora on line, extinguiu, com resolução de mérito, a
presente  execução fiscal ajuizada contra o  RESTAURANTE SALADELLA,
executado/apelado.
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Em suas razões,  o Estado alega que o crédito penhorado é
inferior  ao  valor  devido,  pelo  que  não  houve  satisfação  do  crédito  e,  por
conseguinte,  a  ação  não  poderia  ter  sido  extinta.  Assim  sendo,  pediu
provimento do apelo para anular a sentença e determinar a continuidade da
execução (fls. 58/63).

Sem contrarrazões, consoante certidão de fl. 67.

A Procuradoria de Justiça não opinou sobre a lide (fls. 74/76).

É o relatório.

DECIDO

Presentes  os  pressupostos  recursais  de  admissibilidade
recursal (intrínsecos1 e extrínsecos2), conheço o recurso.

Com  efeito,  o  caso  é  de  provimento  monocrático  do  apelo
(art.557, §1º-A3, do Código de Processo Civil).

Da análise  dos autos,  verifica-se  que a lide foi  extinta,  com
resolução de mérito, porque o Juízo reconheceu a quitação do débito através
da penhora de on line de fls. 45/46.

Entretanto,  ao  contrário  do  que  restou  decidido,  o  valor
penhorado (R$2.847,66  –  dois  mil  oitocentos  e  quarenta  e  sete  reais  e
sessenta e seis centavos) é inferior ao valor devido (R$3.082,98 – três mil e
oitenta e dois reais  e noventa e oito centavos),  pelo que houve manifesto
error in procedendo a viabilizar a anulação do julgado, nos termos da pacífica
jurisprudência pátria, inclusive do STJ, consolidada nesse sentido. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS.
AUSÊNCIA  DE  PAGAMENTO.  PROSSEGUIMENTO  DO
FEITO. SENTENÇA. CASSAÇÃO.

1. Afasta-se a alegada violação dos arts. 458, II, e 535, II, do
CPC,  pois  o  acórdão  recorrido  está  suficientemente
fundamentado,  muito  embora  o  Tribunal  de  origem  tenha
decidido de modo contrário aos interesses da parte recorrente.
Isso, contudo, não significa omissão, mormente por terem sido
abordados  todos  os  pontos  necessários  para  a  integral
resolução da causa.

2.  Consoante  já  proclamou  esta  Turma,  ao  julgar  o  REsp
671.281/ES,  sob  a  relatoria  do  Ministro  Castro  Meira,  a

1 Legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo.
2 Tempestividade e regularidade formal.
3 Art. 557. omissis § 1º-A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com

jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso.
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extinção  do  processo  de  execução  pode  se  operar,  dentre
outras formas, nos termos do inciso I do artigo 794 do CPC, ou
seja,  quando o devedor  satisfizer  a obrigação.  E como bem
observou o Ministro Castro Meira, no precedente supracitado,
acha-se cumprida a obrigação com o pagamento do débito, de
modo voluntário ou forçado, quando ocorrer o pagamento total,
compreendendo o principal, correção monetária, juros, custas e
honorários advocatícios. (DJ de 16.5.2005, p. 318).

3. No caso concreto, o Estado de Minas Gerais informou ao juiz
da execução que o crédito tributário em questão fora objeto de
pagamento na esfera administrativa, razão pela qual requereu
a  apuração  das  custas  processuais  devidas,  bem  como  a
intimação do executado para pagá-las e,  após o pagamento
das  custas,  a  extinção  do  feito  executivo.  Assim,  conforme
considerou com acerto o Desembargador Manuel  Saramago,
ao proferir o voto-vencido, as custas e honorários advocatícios
são encargos acessórios do crédito tributário exequendo, a teor
do art. 2º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, de modo que o pagamento
de tais  verbas sucumbenciais  deve anteceder  à extinção do
processo  de  execução  fiscal.  O  Desembargador  Manuel
Saramago  acrescentou  que,  em  atenção  aos  princípios  da
celeridade, causalidade e economia processuais, não se deve
extinguir  o  processo  executivo  antes  do pagamento  total  do
débito, incluídas as custas processuais.

4.  Recurso especial provido para cassar a sentença a fim
de  que  seja  dado  prosseguimento  ao  processo  de
execução fiscal até a satisfação, pela parte executada, das
custas devidas em decorrência da quitação integral do crédito
tributário.

(STJ;  REsp 1329286/MG,  Rel.  Ministro  MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/08/2012)

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  FISCAL  -
PRESUNÇÃO  DE  SATISFAÇÃO  DO  CRÉDITO  -
INEXISTÊNCIA  DE  ELEMENTOS  DE  CONVICÇÃO  QUE
AUTORIZEM  TAL CONCLUSÃO  -  SENTENÇA ANULADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Admite-se a presunção de satisfação da obrigação, desde
que existam nos autos  elementos  de convicção aptos  a
respaldar  tal  conclusão.  É  nula  a  sentença  que,  sem
qualquer  indício  indicativo  do  pagamento,  extingue  a
execução na forma do art.794, I, do CPC.

(TJ-MS -  APL:  00125934220108120021  MS  0012593-
42.2010.8.12.0021,  Relator:  Des.  Sideni  Soncini  Pimentel,  5ª
Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2014)

[destaques de agora]
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DISPOSITIVO

Ante o exposto,  com fulcro no art. 557, §1º-A, do CPC, DOU
PROVIMENTO  MONOCRÁTICO  AO  APELO para  anular  a  sentença  e
determinar o prosseguimento da ação.

P. I.

João Pessoa, 16 de dezembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

Relator
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