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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.   DECISÃO  DE 
PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO DE 
EXECUÇÃO  DAS  CUSTAS  PROCESSUAIS. 
DESNECESSIDADE  DE  NOVA  INSCRIÇÃO  EM 
DÍVIDA ATIVA.  PRECEDENTES  DO STJ -  REsp 
1.126.631/PR e REsp 1329286/MG. PROVIMENTO.

- É totalmente desnecessária a  inscrição em dívida 
ativa  das  custas  processuais,  pois  a  sentença  já 
determinou o pagamento  da referida taxa.

- Se a parte dispõe de título executivo para iniciar o 
processo  satisfativo  de  execução,  há  manifesta 
inutilidade  de  nova  inscrição  em  dívida  ativa, 
porquanto  a  duplicação  de  processos  revela-se 
desnecessária  diante  do  documento  que  o 
exeqüente possui (sentença).

- A sentença de fls.25/26 dispensa o procedimento 
administrativo (inscrição em dívida ativa) que teria a 
finalidade de conferir certeza, liquidez e exigibilidade 
ao  referido  título.  Portanto,  é  inadequada,  nestes 
casos, a inscrição supramencionada, uma vez que 
já existe pronunciamento judicial acerca das custas, 
apto a instruir e a realizar o processo de execução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, em  PROVER o Agravo de Instrumento, nos termos 
do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 55.



Agravo de Instrumento nº 0101388-17.2010.815.2001

RELATÓRIO

Trata-se de  Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da 

Paraíba contra decisão de fl.29 que indeferiu o pedido de execução das custas 

processuais  por  entender  que  seria  necessário  o  ajuizamento  de  nova 

execução, após o débito ser inscrito em dívida ativa.

Alega que a parte executada quitou o débito tributário e pagou 

os  honorários  advocatícios,  mas  não  realizou  o  pagamento  das  custas 

processuais.

Por  esta razão,  requereu o pagamento  das custas.  Todavia, 

teve seu pedido indeferido.

Argumenta  que  é  obrigação  do  vencido  o  pagamento  das 

custas processuais, constituindo a sucumbência efeito inerente à condenação. 

Na sua ótica, as custas podem ser cobradas, independente de inscrição em 

dívida  ativa,  em  razão  de  a  sentença  já  constituir  título  executivo  judicial, 

bastando apenas o cumprimento de sentença (art.465-I do CPC).

Cita algumas jurisprudências deste tribunal no sentido de que 

“a  sentença  homologatória  dos  cálculos  das  custas  judiciais  prescinde  de 

inscrição da dívida ativa do Estado”.

Requer, assim, reforma da decisão, a fim de que seja declarada 

a  desnecessidade  de  inscrição  em  dívida  ativa  das  custas  processuais, 

homologadas em sentença, e determinada a execução das mesmas através do 

cumprimento de sentença.

A  parte  agravada  não  se  manifestou  e  o  juiz  singular  não 

prestou informações.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  não 

vislumbrou necessidade de intervenção ministerial (fls. 49/50).
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É o relatório.

VOTO

A imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-

se  pelo  princípio  da  sucumbência,  norteado  pelo  princípio  da  causalidade, 

segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar 

com as despesas dele decorrentes.

A  extinção  da  execução  em  decorrência  do  pagamento  do 

débito  fiscal encontra-se prevista no art. 794, I, do CPC, razão pelo qual são 

devidos honorários advocatícios e custas processuais.

No  caso,  é  totalmente  desnecessária  a  inscrição  em  dívida 

ativa das custas processuais, pois a sentença já determinou o pagamento  da 

referida taxa.

Se a parte dispõe de título executivo para iniciar o processo 

satisfativo de execução, há manifesta inutilidade de nova inscrição em dívida 

ativa, porquanto a duplicação de processos revela-se desnecessária diante do 

documento que o exequente possui (sentença).

A sentença de fls.25/26 dispensa o procedimento administrativo 

(inscrição em dívida ativa) que teria a finalidade de conferir certeza, liquidez e 

exigibilidade ao referido título.

Portanto,  é  inadequada,  nestes  casos,  a  inscrição 

supramencionada, uma vez que já existe pronunciamento judicial acerca das 

custas apto a instruir e a realizar o processo de execução.

Nesse sentido:

"Nas  hipóteses  em  que  o  crédito  decorre 
precisamente  da  sentença  judicial,  torna-se 
desnecessário o procedimento de inscrição em dívida 
ativa  porque  o  Poder  Judiciário  já  atuou  na  lide, 
tornando incontroversa a existência da dívida" (REsp 
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1.126.631/PR,  Rel.  Min.  Herman  Benjamin,  DJe  de 
13.11.09).

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL. 
PROCESSO  DE  EXECUÇÃO  FISCAL.  EXTINÇÃO. 
CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 
PROSSEGUIMENTO  DO  FEITO.  SENTENÇA. 
CASSAÇÃO.
(...)
3. No caso concreto, o Estado de Minas Gerais informou 
ao juiz da execução que o crédito tributário em questão 
fora objeto de pagamento na esfera administrativa, razão 
pela  qual  requereu a apuração das custas  processuais 
devidas, bem como a intimação do executado para pagá-
las e, após o pagamento das custas, a extinção do feito 
executivo.  Assim,  conforme  considerou  com  acerto  o 
Desembargador  Manuel  Saramago,  ao  proferir  o  voto-
vencido,  as  custas  e  honorários  advocatícios  são 
encargos  acessórios  do  crédito  tributário  exequendo,  a 
teor do art. 2º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, de modo que o 
pagamento de tais verbas sucumbenciais deve anteceder 
à  extinção  do  processo  de  execução  fiscal.  O 
Desembargador Manuel Saramago acrescentou que, em 
atenção  aos  princípios  da  celeridade,  causalidade  e 
economia processuais, não se deve extinguir o processo 
executivo antes do pagamento total do débito, incluídas 
as custas processuais.
4. Recurso especial provido para cassar a sentença a fim 
de  que  seja  dado  prosseguimento  ao  processo  de 
execução  fiscal  até a satisfação,  pela  parte executada, 
das custas devidas em decorrência da quitação integral 
do crédito tributário.
(REsp  1329286/MG,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2012, 
DJe 14/08/2012)

RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSO  CIVIL. 
TRIBUTÁRIO.  INSS.  JUSTIÇA  ESTADUAL. 
PAGAMENTO ANTECIPADO DE CUSTAS. DISPENSA. 
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  FALÊNCIA. 
HABILITAÇÃO. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
1. O INSS não está isento das custas devidas perante a 
Justiça  estadual,  mas  só  deverá  pagá-las  ao  final  da 
demanda, se vencido.
Precedentes:  REsp 897.042/PI,  Rel.  Min.  Felix  Fischer, 
DJ  14.05.2007  e  REsp  249.991/RS,  Rel.  Min.  José 
Arnaldo da Fonseca, DJ 02.12.2002.
2. Os arts. 187 e 29 da Lei 6.830/80 não representam um 
óbice à habilitação de créditos tributários no concurso de 
credores  da  falência.  Asseguram,  na  verdade,  uma 
prerrogativa do ente público, que pode optar pelo rito da 
execução  fiscal  ou  pela  habilitação  do  crédito  no 
concurso de credores da falência.
3. Escolhendo um rito, ocorre a renúncia da utilização do 
outro,  não  se  admitindo  uma  garantia  dúplice. 
Precedente: REsp 185.838/SP, Rel.
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Min. Franciulli Netto, DJ 12.11.2001.
4. O fato de permitir-se a habilitação do crédito tributário 
em  processo  de  falência  não  significa  admitir  o 
requerimento de quebra por parte da Fazenda Pública.
5.  No caso,  trata-se de contribuição previdenciária  cujo 
pagamento  foi  determinado  em  sentença  trabalhista. 
Diante  dessa  circunstância,  seria  desarrazoado 
exigir-se que a autarquia previdenciária realizasse a 
inscrição do título executivo judicial na dívida ativa, 
extraísse  a  competente  CDA  e  promovesse  a 
execução fiscal  para cobrar um valor  que já teria a 
chancela  do  Poder  Judiciário  a  respeito  de  sua 
liquidez e certeza.
6. Precedente: REsp 967.626/RS, desta relatoria.
7. Recurso especial provido.
(REsp  988.468/RS,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA, 
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  13/11/2007,  DJ 
29/11/2007, p. 273) (negritei)

Diante  de  todos  os  fundamentos  expostos,  PROVEJO o 
Agravo de Instrumento.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  do 
Relator,  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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