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APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  EXTINÇÃO  EM
RAZÃO  DE DECISÃO LANÇADA EM  EXCEÇÃO  DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. PROCESSO EM TRÂMITE NO SEGUNDO
GRAU  DE  JURISDIÇÃO.  NECESSIDADE  DE  INTIMAÇÃO
PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE TRÂNSI-
TO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. FEITO EXECUTIVO QUE
NÃO  PODE  SER  EXTINTO.  PROSSEGUIMENTO.  MEDIDA
QUE  SE  IMPÕE.  RECURSO  REPETITIVO  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PRO-
VIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO APELATÓRIA.  

- A intimação da fazenda pública, mesmo em segundo grau de jurisdi-
ção, deve ser realizada de forma pessoal na ação de execução fiscal,
bem  como  nos  procedimentos  relacionados  ao  feito  executivo,  a
exemplo da exceção de pré-executividade. 

- “O representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos autos),
em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerro-
gativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art.
25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada
no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa si-
tuação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa
oficial ou carta registrada.” (STJ.  Corte Especial.  REsp 1268324 /
PA. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. J. em 17/10/2012).

V I S T O S.

Trata-se de recurso apelatório interposto pelo Estado da Paraíba, desa-
fiando sentença lançada pelo Juízo de Direito da Comarca de Solânea  que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal movida em face da Açucareira Moreno Ltda, extinguiu sem re-
solução de mérito o feito executório, por ausência de interesse processual, sob o argu-
mento de que “os autos de exceção de pré-executividade nº 0001057-83.2013.815.0461,
em apenso, já foi devidamente julgada com decisão confirmada por Instância Superior,
determinando a extinção do feito executivo” - fls. 214.



Em suas razões recursais, o exequente, ora apelante, afirma que o pro-
cesso executivo não poderia ter sido extinto, porquanto não houve intimação pessoal da fa-
zenda pública acerca do acórdão que desproveu apelação cível interposta em face da deci-
são lançada na Exceção de Pré-executividade nº 0001057-83.2013.815.0461.

 
Ao final, pugna pelo provimento do presente apelo, no sentido de or-

denar o regular prosseguimento da execução fiscal – fls. 218/224.

Sem contrarrazões recursais – fls. 229.

É o relatório que se faz necessário. 

DECIDO.

Pois  bem.  Ao  consultar  os  autos  do  Processo  nº  0001057-
83.2013.815.0461, o qual se encontra na Gerência de Processamento desta Corte de Justi-
ça, de fato, verifico que a Fazenda Pública não foi intimada pessoalmente acerca do acór-
dão que desproveu apelação cível interposta em face de decisão lançada pelo Juízo da Co-
marca  de  Solânea  que acolheu  a Exceção  de  Pré-executividade  nº  0001057-
83.2013.815.046 para extinguir a presente execução fiscal.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, através de sua Cor-
te Especial, decidiu, em sede de recurso repetitivo, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL
E EMBARGOS DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRE-
SENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRERROGATIVA
QUE TAMBÉM É ASSEGURADA NO SEGUNDO GRAU DE JURIS-
DIÇÃO.
1. O representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos autos),
em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerro-
gativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art.
25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada
no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa
situação,  a  intimação  efetuada,  exclusivamente,  por  meio  da  im-
prensa oficial ou carta registrada.
2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no
art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 – Presidência/STJ.” (STJ.
Corte Especial. REsp 1268324 / PA. Rel. Min. Mauro Campbell Mar-
ques. J. em 17/10/2012). Grifei.

Portanto, a intimação da fazenda pública, mesmo em segundo grau de
jurisdição, deve ser realizada de forma pessoal na ação de execução fiscal, bem como nos
procedimentos relacionados ao feito executivo, a exemplo da exceção de pré-executivida-
de, conforme determina o art. 25 da Lei nº 6.830/1980, cuja redação passo a transcrever:

“Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante ju-
dicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.
Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser fei-
ta mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante
judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.”



Ademais, após provocação por parte do ora apelante, este Desembar-
gador lançou despacho nos autos da Apelação Cível nº 0001057-83.2013.815.046 determi-
nando que “seja procedida a intimação do Estado da Paraíba, agora pessoalmente, acerca
do teor do acórdão de fls. 115/119, tornando sem efeito todos os atos posteriores” - fls. 130
da AC nº  0001057-83.2013.815.046.

Logo após, o Estado da Paraíba apresentou recurso especial, encartado
às fls. 132/135 do processo acima em referência, cuja irresignação sequer foi apreciada, de
modo que inexiste no que se falar em trânsito em julgado da decisão que acolheu ex-
ceção de pré-executividade para extinguir a presente execução fiscal.

Consequentemente, deve ser cassada a sentença ora objurgada, por-
quanto ainda presente o interesse processo do ente estatal, determinando-se o prossegui-
mento do feito executório.

Outrossim, destaco que nada impede que o Juízo a quo, após eventual
trânsito em julgado da deliberação lançada no Processo nº 0001057-83.2013.815.046, volte
a analisar a questão decidida no decreto sentencial ora apelado.

Ante o exposto, monocraticamente, dou provimento ao recurso ape-
latório, para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

P.I. 

Cumpra-se.

João Pessoa, 24 de abril de 2018.

    José Ricardo Porto
Desembargador Relator
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