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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  DÉBITO
FISCAL. SATISFAÇÃO VOLUNTÁRIA DA DÍVIDA NA VIA
ADMINISTRATIVA.  ACOLHIMENTO  DA  PRELIMINAR
DE  PERDA  SUPERVENIENTE  DO  OBJETO  DA  AÇÃO.
EXTINÇÃO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.
HONORÁRIOS.  OBSERVÂNCIA  AO  PRINCÍPIO  DA
CAUSALIDADE.  CONDENAÇÃO  DA  AUTORA  À
SUCUMBÊNCIA. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO. 

-  No presente caso, tendo em vista o pagamento administrativo do
débito discutido na ação anulatória, incide o art. 462, do CPC/73,
aplicável à hipótese, denotando a perda superveniente do objeto da
ação, ante a ausência do devido interesse de agir. 

- “Art. 462. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo,
modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá
ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte,
no momento de proferir a sentença”. (Redação dada pela Lei nº 5.925,
de 1º.10.1973)

-  A  jurisprudência  entende  que  consolidada  a  relação  jurídico-
processual e havendo o pagamento do débito, na via administrativa,
é cabível a condenação da autora à verba honorária, porquanto deu
causa à extinção da ação.

VISTOS.  

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba em irresignação
à sentença (fls. 210/214) que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal aviada por João
Luiz Simões ME., para determinar a inaplicabilidade da multa instituída, nos termos do art. 174, do
CTN c/c 269, IV, do CPC e art. 150, IV, da CF. 

Ademais,  condenou  a  promovente,  pelo  princípio  da  causalidade,  ao
pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, às fls. 217/226, o apelante   aduz,   preliminarmente,   a   perda
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superveniente do objeto da ação, tendo em vista o pagamento do crédito tributário, pelo que requer
a extinção da lide, com a condenação da parte contrária à sucumbência. 

Alega, ainda, a constitucionalidade da multa aplicada, reclamando, ao final, do
excessivo valor dos honorários estabelecidos. 

Ausência de contrarrazões, conforme certificado às fls. 232 verso. 

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pela  rejeição  da
questão  prévia  e  no mérito,  apenas  pelo  prosseguimento  do  feito,  ante  a  ausência  de  interesse
público primário (fls. 260/262).

É o relatório. DECIDO:

Com  efeito,  analisando  os  autos,  verifica-se  que  a  parte  autora  pagou
administrativamente a dívida principal, relativa ao ICMS, além da multa imposta, a qual está sendo
reclamada na presente lide,  conforme assevera o Estado da Paraíba, nas razões recursais de fls.
217/226.

Para  evidenciar  sua  alegação,  junta  ao  caderno  processo  o  extrato  de  fls.
227/228,  que  demonstra  a  quitação  pelo  parcelamento  do  valor  de  R$  11.757.51  (onze  mil
setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos), relacionado ao débito principal e da
sanção de R$ 23.317,13 (vinte e três mil trezentos e dezessete reais e treze centavos).

Frise-se que a autora não ofertou contrarrazões, malgrado o seu advogado ter
sido intimado e ter feito carga dos autos (fls. 231), de modo que entendo que tal argumentação
encontra-se incontroversa. 

Assim,  é caso de incidência  do art.  462, do CPC/73, aplicável  na hipótese,
tendo em vista a quitação voluntária do débito discutido na ação anulatória, vejamos:

Art.  462.  Se,  depois  da propositura da ação,  algum fato constitutivo,
modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá
ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte,
no momento de proferir a sentença. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de
1º.10.1973)

Por conseguinte, ocorreu a perda superveniente do objeto da demanda, faltando
à demandante o devido interesse de agir, condição precípua da ação. 

Neste sentido, segue entendimento jurisprudencial: 

AGRAVO REGIMENTAL –  DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO
AO APELO – DESISTÊNCIA TÁCITA DO RECURSO – FATO NOVO –
PAGAMENTO  DO  DÉBITO  OBJETO  DA  AÇÃO  ANULATÓRIA  –
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DA AGRAVADA
– EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO. 
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1.   O  agravante  informa  a  ocorrência  de  fato  novo  que  deve  ser
observado, ainda que de ofício, nos termos do artigo 462 do Código de
Processo Civil.
2. Este fato é o pagamento administrativo do débito que se discute a
nulidade na ação que teve o apelo negado seguimento.
3.  Este  pagamento  denota  a  perda  superveniente  do  objeto  da
demanda,  faltando à agravada o devido interesse  de agir,  condição
precípua da ação.
4. Feito extinto, de ofício. Em observância ao princípio da causalidade,
condeno  a  agravada  ao  pagamento  das  custas  processuais  e
honorários advocatícios de sucumbência.
(TJRR  –  AgReg  0000.15.000026-3,  Rel.  Des.  ALMIRO  PADILHA,
Câmara Única, julg.: 10/02/2015, DJe 24/02/2015, p. 13)

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  ANULATÓRIA.  PAGAMENTO  DO
DÉBITO  TRIBUTÁRIO.  PERDA  DE  OBJETO.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  1.  Às  fls.  238 a autora confirma o  pagamento do
débito tributário, tratado no processo, nos termos da MP n. 1858-9/99,
confirmando  informação  da  Fazenda  de  fls.  225,  requerendo  a
extinção  da  ação,  haja  vista  a  perda  de  objeto.  2.  Processo  sem
resolução  de  mérito  haja  vista  o  pagamento  do  débito  tributário,
condenando-se  a  autora,  em  razão  do  princípio  da  causalidade  ao
pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (um mil
e quinhentos reais), considerando que o processo somente foi extinto já
na via recursal demandando razoável atuação no processo, tudo nos
termos do art. 20, § 4º do CPC. 3. Apelações prejudicadas. (TRF-1 - AC:
199701000045986 MG 1997.01.00.004598-6, Relator: JUIZ FEDERAL
LINO  OSVALDO  SERRA  SOUSA  SEGUNDO,  Data  de  Julgamento:
28/11/2013, 7ª TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: e-DJF1
p.1523 de 19/12/2013)

Quanto aos honorários, a jurisprudência entende que consolidada a relação jurídico-
processual  e  havendo  o  ulterior  adimplemento  do  débito,  na  via  administrativa,  é  cabível  a
condenação da autora à verba honorária, porquanto deu causa à extinção da ação, vejamos: 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  EFEITOS  MODIFICATIVOS.
POSSIBILIDADE.  RECONHECIMENTO  ADMINISTRATIVO  DO
DIREITO.  FATO  SUPERVENIENTE.  OCORRÊNCIA.  ART.  462  DO
CPC.  PERDA  SUPERVENIENTE  DO  INTERESSE  DE  AGIR.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.  ART.
267, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. De acordo com a regra inserta no art. 462 do Código de Processo
Civil,  o  fato  constitutivo,  modificativo  ou  extintivo  de  direito,
superveniente à propositura da ação deve ser levado em consideração,
de ofício ou a requerimento das partes, pelo julgador, uma vez que a lide
deve ser composta como ela se apresenta no momento da entrega da
prestação jurisdicional. Precedentes.
2. O reconhecimento do direito na esfera administrativa configura fato
superveniente, a teor do art. 462 do Diploma Processual, que implica a
superveniente  perda  do  interesse  de  agir  do  Autor,  pois  torna-se
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desnecessário  o  provimento  jurisdicional,  impondo  a  extinção  do
processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
3. Em face da aplicação do princípio da causalidade, deve a Ré arcar
com  as  despesas  processuais,  inclusive  honorários  advocatícios.
Precedentes.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.
(EDcl  nos  EDcl  no  REsp  425.195/PR,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 12/08/2008, DJe 08/09/2008)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.  RECURSO ESPECIAL.  AÇÃO
ANULATÓRIA  DE  DÉBITO  FISCAL.  ADESÃO  AO  PROGRAMA
FISCAL.  PAGAMENTO  DA  DÍVIDA.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO.
ART. 269, V, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.
1.  A  condenação em verba honorária  resta  cabível  tendo em vista  o
disposto  no  art.  26  do  CPC,  quando,  após  consolidada  a  relação
jurídico-processual,  há  pagamento  do  débito  na  via  administrativa,
caracterizando o ato como reconhecimento do pedido formulado na ação
executiva. (Precedentes: REsp 774.331/GO, 1ª T., Rel. Ministra DENISE
ARRUDA, DJ 28/04/2008; REsp 842.670/PR, 1ª T., Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI,  DJ  de  21.9.2006;  REsp  617.981/PE,  2ª  T.,  Rel.
Ministra ELIANA CALMON, DJ de 17.12.2004).
2.  A adesão ao parcelamento em que houve assinatura de termo de
confissão de dívida equivale à renúncia do direito sobre o qual se funda
a  ação,  devendo  ser  extinto  o  feito  com julgamento  do  mérito,  nos
termos do art. 269, V, do CPC. Deveras, o programa fiscal de quitação
de  débitos  sendo  uma opção  ao  contribuinte,  cujas  condições  estão
expressas no regulamento, não há como ser permitido seu ingresso sem
o  cumprimento  das  exigências  legalmente  estipuladas.  Destarte,
reconhecendo  a  legitimidade  do  crédito  exeqüendo,  v.g.,  com  o
pagamento, o recorrente renuncia ao direito em que se funda a ação de
anular o débito fiscal, desaparecendo, a partir de então, o interesse de
agir.  (Precedentes:  Ag  1.131.013/MG,  Rela.  Ministra  ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, DJ. 04.06.2009; REsp 718.712/RS, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJ 23/05/2005; REsp
723.172/RS, Rel.  Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA,
DJ  29.08.2005;  REsp  620.378/RS,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  22.06.2004,  DJ  23.08.2004;  REsp
572.023/RS, Rel.
Ministro  LUIZ  FUX,  PRIMEIRA  TURMA,  DJ  03.05.2004;  REsp
546.075/SC,  Rel.  Ministro  LUIZ  FUX,  PRIMEIRA  TURMA,  DJ
19.12.2003).
3. In casu, assentou o Tribunal “a quo” que: “No curso de uma ação
de anulação de débito fiscal, o Autor pagou, em sede administrativa, a
totalidade  da  dívida  e,  ante  a  comprovação  feita  nos  autos,  o  juiz
proferiu sentença julgando extingo o processo com exame de mérito,
com fundamento no Art.  269,  V,  do CPC, condenando o Autor  nos
encargos da sucumbência (fls.  174).  (...)  Está correta a sentença ao
impor ao Autor os ônus da sucumbência em razão de haver feito o
pagamento da dívida, tanto que mereceu o sufrágio do cuidado parecer
expendido a fls. 189/190 pelo Ministério Público, cuja fundamentação
é aqui adotada.
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Não  houve  nenhuma  transação  e  a  solução  do  caso,  quanto  à
sucumbência, é idêntica à hipótese de reconhecimento da procedência
do pedido, incidindo o caput do Art. 26 do CPC”. (fls. 200).
4.  O  acórdão  recorrido,  em  sede  de  embargos  de  declaração,  que
enfrenta  explicitamente  a  questão  embargada  não  enseja  recurso
especial pela violação do artigo 535, II, do CPC.
5.  Ademais,  o  magistrado não está obrigado a rebater,  um a um,  os
argumentos  trazidos  pela  parte,  desde  que  os  fundamentos  utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão.
6. Recurso Especial desprovido.
(REsp  1061151/RJ,  Rel.  Ministro  LUIZ  FUX,  PRIMEIRA  TURMA,
julgado em 13/10/2009, DJe 04/11/2009)

TRIBUTÁRIO.  AÇÃO  ANULATÓRIA. EXTINÇÃO  TERMINATIVA
PELO  PARCELAMENTO.  CABIMENTO  DA  CONDENAÇÃO  DO
AUTOR  AO  PAGAMENTO  DOS  HONORÁRIOS  DE
SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE  DO  ART.  26  DA  LEF.  1.
Trata-se de apelação interposta em face de sentença proferida em ação
anulatória,  extinta  terminativamente  por  falta  superveniente  do
interesse  de  agir  do  autor,  em  razão  do  parcelamento  do  débito
impugnado,  condenando-lhe  ao  pagamento  de  honorários
sucumbenciais  fixados  em  R$  1.000,00.  2.  O  recorrente  sustenta  o
descabimento das condenações ao pagamento da verba honorária nas
ações terminativas, bem como a aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/80
à hipótese. 3. O fato de não ter havido exame de mérito é irrelevante
para afastar a condenação da parte que deu causa à propositura de
ação  ao  pagamento  dos  honorários  sucumbenciais,  mas  apenas
determina que a fixação da verba não esteja adstrita aos percentuais
trazidos pelo § 3º do art. 20, do CPC/73, e observe o juízo de apreciação
equitativa  do  magistrado,  nos  termos  do  §  4º  do  mesmo dispositivo
legal, como no caso, em que o valor da causa era de R$ 286.387,53, e
os honorários foram arbitrados em R$ 1.000,00, com base no princípio
da causalidade, já que o parcelamento do débito discutido pressupõe o
seu reconhecimento. 4. Também não procede a alegação de aplicação
do art.  26 da LEF ao caso,  pois,  além de não se tratar de execução
fiscal, a regra se destina às extinções terminativas pelo cancelamento do
débito, e não quando o mesmo é reconhecido e parcelado. 5. Apelação a
que se nega provimento. (Apelação Cível nº 0001438-20.2008.4.02.5002,
4ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região, Rel. Luiz Antônio Soares.
j. 21.02.2017).

TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE
DÉBITO FISCAL. ULTERIOR QUITAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO
DO FEITO POR SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO (ART. 267,
VI,  DO  CPC).  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  ÔNUS  DA  PARTE
QUE  DEU  CAUSA  A  DEMANDA  OU  À  SUA  EXTINÇÃO.  1.  A
jurisprudência desta Corte, na esteira do entendimento consolidado no
STJ, firmou-se no sentido de que nas hipóteses de extinção do processo
sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente
ao  ajuizamento  da  ação,  a  parte  que  deu  causa  à  instauração  do
processo  ou  à  sua  extinção  deverá  suportar  o  pagamento  dos
honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade 2. Nas causas
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em que não há condenação, assim como nas causas de pequeno valor,
valor inestimável ou quando vencida a Fazenda Pública, a fixação dos
honorários não fica adstrita aos limites percentuais estabelecidos no § 3º
do art.  20 do CPC,  devendo o valor  ser  fixado conforme apreciação
equitativa do juiz, observados o zelo profissional, o lugar da prestação
do serviço e a natureza da causa e do trabalho realizado (§ 4º do art. 20
do  CPC).  Precedentes  3.  Considerando  a  simplicidade  da  demanda,
mantém-se  a  verba  honorária,  fixada  na  sentença  com modicidade  e
atenção aos princípios da equidade e  razoabilidade.  4.  Apelação não
provida. (Apelação Cível nº 0003189-38.2011.4.01.3200/AM, 7ª Turma
do TRF da 1ª Região, Rel. Ângela Catão. j. 25.08.2015, unânime, e-DJF1
11.09.2015).

TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NFLD
- ULTERIOR QUITAÇÃO VOLUNTÁRIA - EXTINÇÃO DO FEITO POR
SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO (ART.  267,  VI,  DO CPC)  -
SUCUMBÊNCIA  IMPUTADA  A  QUEM  DEU  CAUSA  À  INDEVIDA
DEMANDA.  1 -  Pretendendo-se,  via  ação  ordinária,  anulação  de
NFLD  (da  ordem  de  R$200.000,00),  e  obtenção  da  correspondente
CND, e advindo, no curso da demanda, quitação espontânea do débito
pela autora (irrelevante  seus porquês e  para qual  fim),  é perfeita  a
sentença que, extinguindo o feito por superveniente falta de interesse
(art.  267,  VI,  do  CPC),  condena  a  autora  -  ante  o  princípio  da
causalidade  -  em honorários  advocatícios,  fixados  em  valor  módico
(R$5.000,00),  não  havendo  qualquer  sentido  lógico-jurídico,  no
contexto, em não se imputar os ônus da sucumbência à litigante ativa
que, após movimentar o mecanismo judicial, incitando a ré a defender-
se,  desinteressa-se  pelo  debate  judicial,  capitulando  e  aquiescendo
quanto à exigibilidade da dívida em si,  satisfazendo-a no todo e sem
ressalvas.  2 - T1/STJ (AgRg-REsp nº 1.192.429/RS): "(...) nas hipóteses
de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda
de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à
instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários
advocatícios".  3  -  Apelação  não  provida.  4  -  Peças  liberadas  pelo
Relator,  em  Brasília,  5  de  novembro  de  2013.,  para  publicação  do
acórdão.A Turma NEGOU PROVIMENTO à apelação por unanimidade.
(TRF  1-  ACORDAO  00014759420034013500,  DESEMBARGA  DOR
FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, TRF1 - SÉTIMA TURMA,
e-DJF1 DATA:22/11/2013 PAGINA:678.)

Por essas razões, acolho a preliminar arguida, para extinguir a demanda, sem
resolução de mérito, diante da ausência superveniente de condição da ação, qual seja, o interesse
processual, conforme o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil/2015. 

Em  observância  ao  princípio  da  causalidade,  mantenho  a  condenação  da
promovente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes
fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando a suspensão da exigibilidade, tendo em vista
a justiça gratuita deferida às fls. 128.

P. I. Cumpra-se. 
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João Pessoa, 28 de fevereiro de 2018. 

Des. José Ricardo Porto  
                 RELATOR

J02J/11 R 
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