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                                           ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DO DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

APELAÇÃO CÍVEL  Nº 0000261-51.2010.815.0541
ORIGEM                    :Comarca de Pocinhos
RELATOR         :  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE              : Arcelia do O Coutinho
ADVOGADO      : Rosandro Agro
APELADO      : Municipio de Puxinana
PROCURADORA     : Maria José Rodrigues Filho

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO   –
Apelação cível – Embargos à execução fiscal
–  Execução  Fiscal  -   Transação  –  Direitos
disponíveis  –  Homologação  –  Extinção  do
processo  com  julgamento  do  mérito  -
Embargos  à  execução  prejudicado  –
Honorários  advocatícios  acordados  –
Reconhecimento  de  ofício  -    Apelação
prejudicada.

-  Ocorre a perda do objeto  dos embargos à
execução, quando a ação de execução fiscal é
extinta  em decorrência  do reconhecimento  e
quitação da dívida pelo executado.

-  Reconhece  prejudicada  à  apelação  cível,
quando,  de  ofício,  verifica-se  inexistente  o
interesse  processual  dos  embargos  à
execução, declarando a sua perda do objeto.

Vistos etc.

ARCÉLIA  DO  Ó  COUTINHO   ofereceu
embargos à execução em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ,
aduzindo que contra si corria ação de execução fiscal nº 054.1999.000.100-7,
movida pela Edilidade Municipal, cujo objetivo era a cobrança do débito de R$
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21.856,45 (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco
centavos), resultante de condenação de débito da executada pelo Tribunal de
Contas  do  Estado,  em  razão  de  sua  gestão  provisória  como  Prefeita  do
Município de Puxinanã.

A  embargante  asseverou  que  não  tem
condições de pagar todo o montante em uma única parcela. Assim, nomeou à
penhora, como garantia da execução o veículo VWFOX 1.0 de propriedade da
executada, placas MNF 6754/PB, chassis nº 9BWKA05Z454087467. Requereu,
ainda, que fosse designada audiência de conciliação para tentar viabilizar um
acordo judicial, bem como que fosse minorado os honorários advocatícios para
5% (cinco por cento) do valor da dívida.

Às fls. 26/27, a MM. Juíza de Direito  julgou
improcedentes os embargos,  prosseguindo a execução  com a incidência de
juros  de  mora  e  correção  monetária  a  contar  do  ajuizamento  dos  presentes
embargos. Aplicou à embargante a multa processual de 10% (dez por cento)
sobre o principal corrigido, recolhido aos cofres estaduais, por ter agido com má-
fé na oposição dos embargos, infringindo o art. 17, I, do CPC. Condenou, ainda,
a embargante, no pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios
ao patrono do embargado, estes fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor
de débito executado, considerando o disposto no art. 20, § 3º, do CPC.

Irresignada,  a  embargante  apelou,  arguindo,
que não houve qualquer conduta sua  que caracterizasse litigância de má-fé.
Dessa  forma,  requereu  a  reforma  da  r.  sentença,  admitindo  os  embargos  à
execução  para  reduzir  a  verba  honorária  arbitrada  à  execução,  e  em
consequência, revogar as condenações em multa no percentual de 10% (dez
por  cento)  e  honorários  de  5%  (cinco  por  cento),  em  razão  de  não  haver
sucumbência (fls. 31/39) 

Contrarrazões  ofertadas  às  fls.  42/44,
pugnando pela manutenção da r. sentença.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria
de Justiça ante a constatação de desnecessidade de pronunciamento ministerial
na presente lide, devolveu a matéria a Douta Câmara Cível para as providências
cabíveis (fls. 52/54).

É o relatório. 
DECIDO.

Contam  os  autos  que  o  Município  de
Puxinanã interpôs execução fiscal em face de Arcélia do Ó Coutinho. 

Ocorre  que  à  fl.  321  da  ação  de  execução
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fiscal, observa-se que as partes chegaram a um consenso, extrajudicialmente,
sobre a quitação do débito, tendo a MM. Juíza '” a quo” homologado o acordo e
extinguindo o processo com julgamento de mérito.

Ora,  sabe-se  que,  conforme  expressa
previsão legal,  a  transação constitui  um negócio  jurídico  através  do  qual  as
partes que se controvertem num litígio irão realizar concessões recíprocas, com
o intuito de encerrar uma contenda judicial.

Nesse sentido, deve-se destacar a disposição
contida no art. 840 do Código Civil:

Art.  840  –  É  lícito  aos  interessados  prevenirem  ou
terminarem o litígio mediante concessões mútuas.

Sendo assim, diante da transação extrajudicial
firmada entre apelante e apelado, os embargos à execução restam prejudicados,
uma vez que diante da resolução do pleito da lide, não existe mais o interesse
processual nos presentes embargos.

Nesse sentido, já decidiu os Tribunais Pátrios.
Veja-se:

EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  -  ACORDO  REALIZADO
ENTRE  AS  PARTES  NOS  AUTOS  DA  EXECUÇÃO  -
AUSÊNCIA DE ACORDO PREVENDO A EXTINÇÃO DOS
EMBARGOS - REALIZADO O PAGAMENTO DO VALOR
ACORDADO - CAUSA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO -
SUPERVENIENTE  PERDA  DE  OBJETO  DOS
EMBARGOS - SENTENÇA MANTIDA. - Verificando-se que
acordo firmado entre as partes e homologado pelo juiz , nos
autos  da  execução,  não  fez  qualquer  referência  aos
embargos à execução, não há como extingui-los nos termos
do art. 269, III do CPC. - Realizado o pagamento do débito
nos termos do acordo e extinta a execução resta evidente
uma causa superveniente da perda de objeto dos embargos
à execução.  -  Configurada a perda do objeto,  correta a
extinção nos termos do art. 267, IV do CPC.
(TJ-MG   , Relator: Rogério Coutinho, Data de Julgamento:
10/04/2013,  Câmaras  Cíveis  /  11ª  CÂMARA  CÍVEL,
undefined)

E:

SEGURO  -  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  ACORDO
CELEBRADO  ENTRE  AS  PARTES  PERDA  DE
OBJETO PREJUDICIALIDADE. Apelação prejudicada.
(TJ-SP  -  APL:  765913520088260224  SP  0076591-
35.2008.8.26.0224, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de
Julgamento: 26/04/2012, 36ª Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 26/04/2012, undefined)
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Ainda:

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
ACORDO  ENTRE  AS  PARTES.  HOMOLOGADO.
PERDA  SUPERVENIENTE  DO  OBJETO.  RECURSO
PREJUDICADO. É cediço que "Se, depois da propositura
da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo
do  direito  influir  no  julgamento  da  lide,  caberá  ao  juiz
tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da
parte,  no  momento  de  proferir  a  sentença"  (art.  462  do
Código de Processo Civil), e que essa regra procedimental
é  perfeitamente  aplicável  ao  Tribunal  na  fase  recursal
(RSTJ 12/290).
(TJ-SC -  AC: 331676 SC 2007.033167-6,  Relator: Carlos
Prudêncio,  Data  de  Julgamento:  26/08/2011,  Primeira
Câmara  de  Direito  Civil,  Data  de  Publicação:  Apelação
Cível n. , de Blumenau, undefined)

Por fim:

HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES
PAGAMENTO  INTEGRAL  DO  DÉBITO  EXECUTADO
PERDA DO OBJETO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO
ART.  794,  INC. I,  DO CPC RECURSO PREJUDICADO.
Tendo  o  juízo  de  primeiro  grau  informado  que  proferiu
sentença extinguindo a execução, com fundamento no art.
794,  inciso I,  do CPC,  por ter  o  exequente  informado o
integral cumprimento do acordo realizado entre as partes,
considero prejudicado o apelo interposto nestes  autos de
embargos.

(TJ-SP  -  APL:  9144745082009826  SP  9144745-
08.2009.8.26.0000,  Relator:  Paulo  Ayrosa,  Data  de
Julgamento: 06/12/2011, 31ª Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 07/12/2011, undefined)

Ressalte-se que,  em relação aos honorários
advocatícios , estes também foram acordados entre as partes.

Assim,  vê-se,  portanto,  que  não  subsistem
motivos para o prosseguimento dos embargos à execução,  tendo em vista a
falta de interesse recursal,  já que as partes  conciliaram quanto ao objeto da
contenda judicial.

Observa-se,  inclusive,  que  quando  da
prolatação da sentença dos presentes embargos à execução em 24 de maio de
2012 (fls. 26/27), a ação de execução fiscal já havia sido extinta com resolução
de mérito desde 29 de julho de 2010 (fl. 321).
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Dessa  forma,  por  consequência,  o  presente
recurso apelatório, também, deve ser considerado prejudicado.

Nesse sentido, dispõe o art. 557, do Código
de Processo Civil:

Art.  557- O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou
em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de
Tribunal Superior. (grifo nosso)

Pelo exposto,  RECONHEÇO, DE OFÍCIO,  A
PERDA DO OBJETO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO,   e por consequência,
JULGO PREJUDICADA À PRESENTE APELAÇÃO CÍVEL.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa,  12 de setembro de 2014.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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