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AGRAVO INTERNO – DECISÃO NEGOU SEGUIMENTO À
APELAÇÃO CÍVEL  INTERPOSTA PELO  EXEQUENTE –
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DE  TRIBUNAL
SUPERIOR – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART.
557,  CAPUT, DO  CPC  DE  1973 –  PRINCÍPIOS  DA
CELERIDADE  E  DA ECONOMIA  PROCESSUAL –
MATÉRIA  DE  FUNDO – MEDIDA  CAUTELAR
INCIDENTAL – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
–  PERDA DO  OBJETO  DA CAUTELAR   -   ÔNUS  DA
SUCUMBÊNCIA  QUE  DEVE  RECAIR  SOBRE  O
EXEQUENTE  COM  BASE  NO  PRINCÍPIO  DA
CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ –   AGRAVO
QUE  NÃO  TRAZ  ARGUMENTOS  SUFICIENTES  A
MODIFICAR  OS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO
MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Tendo o exequente  dado causa à  extinção da execução,
ante  a ocorrência da prescrição do crédito tributário, deve
ser condenado ao pagamento das despesas processuais e
dos  honorários  advocatícios,  com  base  no  princípio  da
causalidade.

É  legitima  a  aplicação  do  art.  557  do  CPC de  1973  nos
casos  em que  a  matéria  tratada  dos  autos  já  tenha  sido
objeto de análise reiterada pelos Tribunais Superiores.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
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RELATÓRIO

Cuida-se de  Agravo Interno (fls.  66/69) interposto pelo  Estado
da  Paraíba contra  a Decisão  Monocrática (fls.  62/63-v)  que  negou
seguimento à  Apelação interposta  pelo agravante, mantendo a sentença que,
nos autos da Ação Cautelar Inominada Incidental movida por Casa da Madeira
Ltda, declarou extinta a ação sem resolução de mérito, em virtude da perda do
objeto, condenando o promovido ao pagamento dos honorários advocatícios,
no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), com fulcro no art. 20, §§ 1º e 4º do
CPC.

Em razões recursais do Agravo Interno, o agravante assevera que
o agravado ingressou com a ação de natureza acautelatória com vistas a obter
pronunciamento judicial satisfativo, verificando-se, dessa forma, a ausência da
razoabilidade, adequação e necessidade do intento judicial, destacando, ainda,
a ausência de causalidade para que o recorrente seja condenado a suportar o
ônus da sucumbência, pugnando pela inversão da condenação.

Requereu,  ainda, o  exercício  do  juízo  de  retratação  ou,
subsidiariamente,  a  submissão  da questão  à  Câmara  Recursal,  dando-se
provimento ao Agravo, reformando a decisão monocrática combatida.

Ausência de contrarrazões, conforme certidão à fl. 75.

VOTO

Em  sede  de  Agravo  Interno,  postula  o Estado  da  Paraíba a
reforma da decisão monocrática às fls. 62/63-v, alegando os pontos indicados
no relatório acima.

A princípio, esclareço a legitimidade da aplicação do art. 557, do
CPC  de 1973 nos casos em que a matéria tratada dos autos já tenha sido
objeto  de análise  reiterada  pelos  Tribunais  Superiores  e  por  esta  Corte  de
Justiça.

Embora  o  agravo  interno  confira  ao  relator  a  faculdade  de  se
retratar monocraticamente da decisão objeto do recurso, entendo que, in casu,
o  decisum ora agravado deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos,
razão pelo qual trago ao crivo deste órgão colegiado a Ementa da decisão, nos
exatos limites da interposição recursal, nos seguintes termos:

“[...]
APELAÇÃO  CÍVEL –  EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO
DO  PROCESSO  PELA  PERDA  DO  OBJETO –
IRRESIGNAÇÃO  –  EXTINÇÃO  EM  VIRTUDE  DA
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NOS AUTOS
DA  EXECUÇÃO  FISCAL –  ÔNUS  DA  SUCUMBÊNCIA
QUE DEVE RECAIR SOBRE O EXEQUENTE COM BASE
NO  PRINCÍPIO  DA CAUSALIDADE  –  APLICAÇÃO  DO

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa   2



Agravo Interno Nº.0027884-70.2013.815.2001

ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC/73  –  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO AO RECURSO.

Tendo o exequente  dado causa à  extinção da execução,
ante  a ocorrência da prescrição do crédito tributário, deve
ser condenado ao pagamento das despesas processuais e
dos  honorários  advocatícios,  com  base  no  princípio  da
causalidade.
[...]

Assim,  conforme  abordado  na  fundamentação  do  decisum
combatido,  restou configurada a  induvidosa percepção de que o Estado da
Paraíba  deu  causa  ao  ajuizamento  da  Medida  Cautelar  Incidental  para
liberação dos bens constritos, tendo em vista a Execução Fiscal intentada com
base  em  crédito  prescrito,  bem  como  a  presença  do  parcelamento  do
contribuinte acerca do crédito tributário perseguido, devendo suportar o ônus
da sucumbência.

Nesse sentido,  transcrevo os elementos  fáticos  enfrentados na
decisão objurgada:

[…]
Nesse cotejo, verifica-se, diferentemente da tese levantada
pelo  apelante,  que  a  ação  não  buscou  pronunciamento
judicial  de  caráter  satisfativo,  mas,  na  verdade,  o
levantamento da constrição sofrida em seu bem com base
em crédito tributário apurado supostamente em ofensa ao
devido processo legal.

Ademais,  a  ação  foi  extinta  em  virtude  da  ocorrência  da
prescrição, além do que conseguiu demonstrar o apelado a
transação,  com  o  parcelamento  da  dívida  por  meio  do
REFIS, restando induvidoso que o Estado da Paraíba deu
causa ao ajuizamento da ação, devendo suportar o ônus da
sucumbência.

Com  efeito,  de  fato  ocorreu  a  composição  da  relação
processual e, como tal o demandado vencido, deve suportar
o  ônus  da  sucumbência  por  incidir  o  princípio  da
causalidade.

Segundo tal  princípio,  quem deu causa ao processo deve
arcar  com  as  despesas  processuais  e  com  a  verba
honorária,  na exegese do art.  20 do Código de Processo
Civil.

Analisando a matéria vertente, Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria Andrade Nery1 esclarecem que:

Pelo  princípio  da  causalidade,  aquele  que  deu  causa  à

1 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor", 10 edição revista e
ampliada, atualizado até 01.10.2007, Editora Revista dos Tribunais, pág. 222.
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propositura  da  demanda  ou  à  instauração  de  incidente
processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra
insatisfatório  para  a  solução  de  algumas  questões  sobre
responsabilidade pelas despesas do processo.

Portanto,  tendo  o  exequente  dado  causa  à  extinção  da
execução,  ante  a  ocorrência  da  prescrição  do  crédito
tributário,  gerando,  consequentemente,  o levantamento do
bem  constrito,  deve  ser  condenado  ao  pagamento  das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, com
base no princípio da causalidade.
[...]

Nesse cotejo, vale salientar que o cancelamento da CDA se deu
pelo indevido lançamento do tributo e não pela quitação da obrigação pelo
pagamento.  Ademais,  impossível  a  aplicação  do  art.  26  da  LEF2 ao  caso
concreto, tendo em vista que o requerimento de extinção da execução se deu
após  a  angularização processual,  com a efetivação  de atos  expropriatórios
para fins de satisfação da execução e atuação do causídico do executado.

Nesses  casos,  dado  o  princípio  da  causalidade,  o  Egrégio
Superior Tribunal de Justiça posiciona-se pela possibilidade da condenação da
Fazenda ao ônus da sucumbência, senão vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.
OMISSÃO.  INOCORRÊNCIA.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE.NULIDADE  DO  TÍTULO  EXECUTIVO
(CDA).  INSUBSISTÊNCIA  DA  EXECUÇÃO  FISCAL.
VERIFICAÇÃO DE CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA QUE
ENSEJA A RESPONSABILIDADE DA EXEQUENTE PELO
PAGAMENTO  DA  VERBA  HONORÁRIA.AGRAVO
REGIMENTAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1.   A tese de alteração jurisprudencial quanto à validade da
exigência  de  depósito  prévio  como  condição  para  a
admissibilidade  de  recurso  administrativo  tributário  é
absolutamente irrelevante para fins de se concluir que, nos
autos  desta  exceção  de  pré-executividade:  (I)  a  Fazenda
Pública foi vencida (regra da sucumbência); (II) não fosse a
execução  fiscal,  não  teria  havido  exceção  de  pré-
executividade (regra da causalidade).
2.   Ante a procedência da exceção de pré-executividade -
ajuizada pelo tributado para defender-se de execução fiscal
nula,  porquanto  instruída  por  título  cuja  formação
desrespeitou o devido processo legal -, verificam-se tanto a
causalidade  quanto  a  sucumbência,  reunindo-se  todos os
requisitos necessários para a condenação da exequente ao

2 Art. 26 - "Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a

execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes". 
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pagamento  dos  encargos  sucumbenciais  devidos  à  parte
vencedora, que não deu causa à demanda.
3.   Agravo Regimental do Estado de Pernambuco a que se
nega provimento.3

Assim,  considerando  que  o  agravante  não  trouxe  nenhum
subsídio capaz de modificar a conclusão do  decisum agravado, que está em
consonância com as jurisprudências citadas, subsiste incólume o entendimento
nele esposado, não merecendo prosperar o presente recurso.

Frente ao exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o  Dr. Tércio
Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir o Des. Leandro dos Santos).
Presente à sessão o Exmº. Dr.Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 08 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/5

3 (AgRg no AREsp 422.079/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
08/09/2015, DJe 23/09/2015)
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