
ESTADO DA PARAÍBA
PODE R JUDICIÁRIO

GAB. DO DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

APELAÇÃO CÍVEL n. 0043318-80.2005.815.2001 

ORIGEM: 2ª Vara de Executivos Fiscais da Capital
RELATOR:  Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE: Espólio de Wanda Londres da Nóbrega
ADVOGADO: Walter Londres da Nóbrega
APELADO: Município  de  João  Pessoa,  representado  por  sua  

Procuradora Camila Frota Furlan

PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível –
Execução  fiscal  –  Desistência  da  ação  –
Extinção  sem  julgamento  de  mérito  –
Arquivamento – Honorários advocatícios –
Cabimento  –  Formação  da  angulação
processual  –  Exercício  do  contraditório  –
Princípio  da causalidade – Condenação  –
Inteligência  do  art.  20,  §  4º,  do  CPC  –
Modificação  da  sentença  –  Incidência  do
art. 557, § 1º – A, do CPC – Provimento.

-   De  acordo  com  o  princípio  da
causalidade,  a  parte  que  deu  causa  ao
processo deve arcar com o pagamento dos
honorários da parte adversa.

-  “Havendo desistência da ação executiva
por  parte  da  Fazenda Pública,  decorrente
do  cancelamento  da  dívida  ativa,  mas
existindo  a  formação  da  angularização
processual,  inclusive  com a  apresentação
de insurgência  por  parte  do  executado,  é
mister a condenação do Estado no ônus da
sucumbência,  na  forma  preconizada  pela
Súmula  153  do  STJ”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00000326620088150281,  2ª  Seção
Especializada  Cível,  Relator  JUIZ
CONVOCADO  MARCOS  WILLIAM  DE
OLIVEIRA , j. em 13-05-2014)
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-  O art.  557,  §  1º-A,  do  CPC permite  ao
relator dar provimento ao recurso quando a
decisão  recorrida  estiver  em  manifesto
confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência  do  Supremo  Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.

Vistos, etc.

Trata-se  de  apelação  cível  (fls.  95/100)
interposta pelo Espólio de Wanda Londres da Nóbrega, inconformado com
a sentença de fl. 87, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Executivos Fiscais da
Comarca  da  Capital,  nos  autos  da  ação  de  execução  fiscal,  movida  pelo
Município de João Pessoa.

O magistrado sentenciante,  com fulcro  no
art. 26 da Lei 6.830/80 c/c art. 794, II, do CPC c/c 150, VI, “a”, da Constituição
Federal, declarou extinta a ação e insubsistente a Certidão da Dívida Ativa. 

Determinou  o  julgador,  ainda,  o
arquivamento dos autos, com baixa na distribuição, sem a intimação da parte
executada, já que a sentença não a prejudicou.

O  Espólio  de  Wanda  Londres  da
Nóbrega, em suas razões recursais, pretende a reforma da sentença, sob o
argumento  de  que o  pedido  de  desistência  do  ente  público  exequente  foi
formulado com base numa afirmação inverídica de pagamento de dívida e
após uma exceção de pré-executividade, onde o espólio recorrente/executado
havia sustentado a hipótese de prescrição. 

Defende,  em  síntese,  o  cabimento  da
condenação  do  ente  público  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios
sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, transcrevendo, ainda,
arestos que entende favoráveis à sua tese.

Por fim, pugna pelo provimento do apelo.

Contrarrazões à fl. 124.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria de Justiça devolveu a matéria a  douta Câmara Cível para as
providências  cabíveis,  posto  que  não  constatou  a  necessidade  de
pronunciamento ministerial (fls. 132/133).
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É o relatório.

DECIDO:

Conheço o recurso, eis que presentes todos
os requisitos de admissibilidade.

A  questão  central  do  presente  apelo
remete-se ao fato do Juízo anterior, ao extinguir  a ação de execução fiscal,
cuja defesa coube ao recorrente,  não fixou os honorários advocatícios em
favor deste. 

Para  o  apelante,  a  sentença  impugnada
mostra-se  em descompasso  com a  legislação  de  regência,  pois  não  deu
causa à extinção do feito, inexistindo satisfação o débito, como alegado pelo
exequente no pedido de desistência.

O  espólio  apelante lastreia seu argumento
na  alegação  de  que  o  ente  público  apelado,  em  verdade,  reconheceu  a
insubsistência da dívida, mas requereu a desistência do pedido com base em
fato inverídico  de satisfação de dívida  e após a interposição de exceção de
pré-executividade.

De  fato,  os  argumentos  tangidos  pelo
recorrente mostram-se pertinentes.

Conforme se observa dos autos, não houve
comprovação de satisfação de dívida pela executada. 

O  espólio  da  Sra.  Wanda  Londres  da
Nóbrega  apresentou  defesa  nos  autos  após  a  sua  citação,  tendo  se
aperfeiçoado a  angulação  processual  e  se exercido,  de  forma  ampla,  o
contraditório.

Constitui-se,  portanto, legítima a pretensão
do recorrente no consectário legal da decisão que culminou com a extinção do
processo de execução fiscal e o verdadeiro cancelamento da dívida.

A propósito, tem-se a súmula 153 do STJ:

“A desistência da execução fiscal, apos o oferecimento
dos embargos, não exime o exequente dos encargos da
sucumbência”. 

Assim,  diante  de  qualquer  irresignação
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exposta pela parte executada/recorrente, com o objetivo de frear a execução,
e  havendo  cancelamento  do  débito,  aplica-se  ao  caso  a  referida  súmula,
afastando-se o art. 26 da Lei Federal 6.830/801, devendo a parte exequente
arcar com o pagamento dos honorários advocatícios.

Considerando  que  o  valor  atualizado  da
dívida encontrava-se em R$  8.248,33 (oito mil  duzentos e quarenta e oito
reais e trinta e três centavos), segundo declarado pelo próprio Município à fl.
88, e restando extinto o processo, tem-se que o valor dos honorários deve ser
fixado tendo em mira esta vantagem, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC:

§  4o  Nas  causas  de  pequeno  valor,  nas  de  valor
inestimável, naquelas em que não houver condenação ou
for  vencida  a  Fazenda  Pública,  e  nas  execuções,
embargadas  ou  não,  os  honorários  serão  fixados
consoante  apreciação  eqüitativa  do  juiz,  atendidas  as
normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Portanto,  merecem  ser  fixados  os
honorários  advocatícios  sucumbenciais  em R$  1.500,00  (um  mil  e
quinhentos reais).

Ademais,  impõem-se  colacionar  os
seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, a saber:

APELAÇÃO  CíVEL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  TÍTULO
EXECUTIVO  CANCELADO.  EXTINÇAO  DA
EXECUÇÃO. OBRIGATORIEDADE. PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS  PELO  EXEQUENTE.  NECESSIDADE
FORMAÇÃO  DA  ANGULARIZAÇÃO  PROCESSUAL.
APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  153  DO  STJ.  VASTO
ENTENDIMENTO  JURISPRUDENCIAL  NESSE
SENTIDO.  PROVIMENTO.  -  Havendo  desistência  da
ação  executiva  por  parte  da  Fazenda  Pública,
decorrente  do  cancelamento  da  dívida  ativa,  mas
existindo  a  formação  da  angularização  processual,
inclusive com a apresentação de insurgência por parte
do executado, é mister a condenação do Estado no ônus
da sucumbência,  na  forma preconizada pela  Súmula
153 do STJ. - Súmula 153 do STJ: "A desistência da
execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não
exime o exequente dos encargos da sucumbência". 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00000326620088150281,  2ª  Seção  Especializada
Cível,  Relator  JUIZ  CONVOCADO  MARCOS
WILLIAM DE OLIVEIRA , j. em 13-05-2014) 

1  Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer
título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. 
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EXECUÇÃO  FISCAL.  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO
REFERENTE À TAXA PROCEDEL. CANCELAMENTO
SUPERVENIENTE  DA  CDA.  SENTENÇA  PELA
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO.  CONDENAÇÃO  DO
EXEQUENTE  AO  PAGAMENTO  DA  VERBA
HONORÁRIA.  APELAÇÃO.  CANCELAMENTO  DA
INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA APÓS CITAÇÃO DO
EXECUTADO.  CONDENAÇÃO  DA  FAZENDA
PÚBLICA  EM  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. ART. 26 DA LEI
N.º  6.830/80.  INAPLICABILIDADE  DE  RECURSO
DESPROVIDO.  "A Fazenda  Pública  arcará  com  as
custas e com os honorários advocatícios na hipótese de
desistência  da  execução  fiscal  após  a  citação  do
devedor  e  contratação  de  advogado,  mesmo que  não
sejam  opostos  embargos."  (STJ,  REsp  1237601/mg.
Segunda  Turma,  Rel.  Min.  Castro  Meira,  julgado  em
22/03/2011, DJe 04/04/2011) 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
01004800920008152001,  4ª  Câmara  cível,  Relator
Des.  Romero Marcelo de Fonseca Oliveira ,  j.  em
16-12-2013)  (destaques  inexistentes  nas  redações
originais).

Com  isso,  na  espécie,  tem  lugar  o
julgamento singular previsto no § 1º-A,  do art. 557, do CPC:

“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.
§  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”.

Ante o exposto, dou provimento ao apelo,
para  reformar  a  sentença,  incluindo  no  seu  dispositivo  a  condenação  do
Município  de  João  Pessoa  ao  pagamento  dos  honorários  advocatícios
sucumbenciais, estes que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

 
Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.
 

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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