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2ª Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria

Número do processo: 0705291-11.2018.8.07.0010

Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)

 

SENTENÇA 

 Cuidam-se os presentes autos de ação de cumprimento de sentença tendo como contendoras as partes em 
epígrafe, qualificadas na peça vestibular. A parte exequente, devidamente intimada se manifestou pelo 
reconhecimento do pagamento, nos termos do art. 924 do Código de Processo Civil.

É o breve relato dos autos.

Decido.

As partes esclarecem que houve o pagamento, razão pela qual, resolve o litígio ora deduzido neste 
cumprimento de sentença, pois satisfaz a pretensão apresentada pelo exequente. E, com o pagamento do 
débito perseguido, encontra-se satisfeita a obrigação, com o que o feito executivo deverá ser extinto em face 
do pagamento conforme preconizado no art. 924, inciso II, do Estatuto Processual vigente. Assim sendo, 
tendo o executado efetuado o pagamento integral da dívida vencida, é imperioso que o feito executivo deva 
ser extinto em face do pagamento.

Ante o exposto, e por tudo o mais que nos autos consta, JULGO EXTINTO este processo em face do 
pagamento, com base no disposto no art. 924, inciso II, ambos do CPC.

Promova-se eventual cancelamento de inscrição efetivado nos cadastros de inadimplentes nos termos 
do art. 782, § 4º, do Estatuto Processual vigente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios diante do pagamento espontâneo.

Após o trânsito em julgado da presente sentença, tomadas as cautelas legais, arquivem-se os presentes 
autos.

Publique-se. Intimem-se. Registrado eletronicamente nesta data. 

 

 

 

 


	Cabeçalho
	Índice
	Sentença | NUM: 115245269 | 10/02/2022 15:57

