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APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  FISCAL.
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  Nº  314  DO  STJ.
SENTENÇA  DE  EXTINÇÃO  DO  FEITO  EX
OFFICIO.  IRRESIGNAÇÃO  DA  PARTE
EXECUTADA.  PEDIDO  DE  CONDENAÇÃO  EM
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.  POSSIBILIDADE.
PROVIMENTO DO APELO.

-  “O  STJ  possui  entendimento  consolidado  no
sentido de que, em execução fiscal, sendo cancelada
a  inscrição  da  dívida  ativa  e  já  tendo  ocorrido  a
citação  do  devedor,  a  extinção  do  feito  implica
condenação da Fazenda Pública ao pagamento das
custas  e  emolumentos  processuais”.  (AgRg  no
AREsp  797.025/PR,  Rel.  Ministro  BENEDITO
GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
03/12/2015, DJe 14/12/2015).

-  A  verba honorária requerida comporta a aplicação
do art. 85, §2º, do NCPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira  Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, PROVER O RECURSO,  nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 67.

RELATÓRIO
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Trata-se de Apelação Cível interposta pela MAJESTIC HOTEL

LTDA - ME contra Sentença de fls. 21/23, que julgou extinto o processo com

resolução do mérito, nos termos dos arts. 174 do CTN e 40 da LEF, decretando

a prescrição intercorrente. Sem custas e honorários, por disposição no art. 26

da Lei nº 6.830/80.

Em suas razões, fls. 39/46, a Apelante suplica pela condenação

do  Município/Exequente  em  honorários  advocatícios  sucumbenciais,  em

respeito  ao  princípio  da  causalidade.  Sustenta  que  o  Apelado  permaneceu

inerte  durante  todo  o  deslinde  processual,  que  perdurou  quase  dez  anos,

dando causa à extinção do processo.

Contrarrazões, fls. 49/53.

Instado  a  se  pronunciar,  o  Ministério  Público  não  ofertou

parecer de mérito, fls. 60/61.

É o relatório. 

VOTO

Após a prolação do despacho citatório (03.12.2007, conforme fl. 07),

interrompeu-se o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do

CTN com a redação dada pela LC nº 118/05. O processo foi  arquivado desde

30.09.2010, transcorrendo quase dez anos, sem que a Municipalidade requeresse

qualquer medida efetiva no intuito da célere satisfação de seu crédito. 

Assim,  em  razão  do  transcurso  do  prazo  prescricional

quinquenal e da desídia e desinteresse do Exequente em dar prosseguimento

à execução, configurou-se a prescrição intercorrente, ex officio.

Frise-se  que  a  Executada  apresentou  Exceção  de  Pré-

Executividade, fls. 26/28, após a Sentença de extinção.

Pois bem. 
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Razão  assiste  a  Apelante  quando  sustenta  a  necessidade  de

condenação da Edilidade ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Confira-se o entendimento sufragado pelo STJ, no sentido de que

são devidas as custas processuais pela Fazenda Pública, quando o cancelamento da

CDA ocorre após a citação do executado, situação prevista no caso (fl. 09).

“1. O  STJ  possui  entendimento  consolidado  no
sentido de que, em execução fiscal, sendo cancelada
a  inscrição  da  dívida  ativa  e  já  tendo  ocorrido  a
citação  do  devedor,  a  extinção  do  feito  implica
condenação da Fazenda Pública ao pagamento das
custas  e  emolumentos  processuais.  Precedentes:
AgRg  no  AREsp.  460.122/MG,  Rel.  Min.  Humberto
Martins, DJe 28.03.2014; REsp. 1.219.744/PR, Rel. Min.
Mauro  Campbell  Marques,  DJe  14.02.2011;  AgRg  no
REsp. 1.180.324/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.08.2010;
AgRg no REsp 999.417/SP, Rel. Ministro José Delgado,
DJe  16/04/2008.  2.  Agravo  regimental  não  provido”.
(AgRg no AREsp 797.025/PR, Rel.  Ministro BENEDITO
GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
03/12/2015, DJe 14/12/2015).

TRIBUTÁRIO  –  PROCESSUAL  CIVIL  -  RECURSO
ESPECIAL – ART. 26, DA LEF – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
FISCAL  –  APÓS  A  CITAÇÃO  DO  EXECUTADO  –
EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA.
1. Se o tribunal local não declara o acórdão, nos casos em que
tal declaração não tem lugar, descabe o recurso especial por
violação ao art. 535 do CPC. Incide, na espécie, o enunciado
nº 211 da Súmula do STJ, pois "inadmissível recurso especial
quanto a questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo" 2. A mera
colagem de ementas não supre a demonstração do dissídio a
que se refere  a  alínea "c"  do  inciso  III  do  artigo  105  da
Constituição Federal de 1988. Nas razões de recurso especial,
a alegada divergência deverá ser demonstrada nos moldes
exigidos pelo artigo 255 e parágrafos do RI/STJ.
3.  A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que,
em sede de execução fiscal, sendo cancelada a inscrição
da dívida ativa e já tendo ocorrido a citação do devedor,
ainda que sem resposta, a extinção do feito implica a
condenação  da  Fazenda  Pública  ao  pagamento  das
custas  e  honorários  advocatícios.  Aplicação,  por
analogia, da Súmula n. 153/STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
não-provido.
(REsp  963.782/MG,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe
05/11/2008).
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PROCESSUAL  CIVIL  –  AGRAVO  REGIMENTAL  EM
RECURSO  ESPECIAL –  DESISTÊNCIA DE  EXECUÇÃO
FISCAL  –  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE  –
CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que,
se há a desistência da execução fiscal após a citação e
atuação processual do devedor, a exeqüente responde
pelos  honorários  de  advogado,  mesmo que  não  haja
oposição de embargos.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 652.125/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006,
p. 337).

Dessa forma, pacífica está a jurisprudência do STJ, no sentido

de que, em sede de Execução Fiscal, sendo cancelada a inscrição da dívida ativa e

já tendo ocorrido a citação do devedor, ainda que sem resposta, a extinção do feito

implica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas e honorários

advocatícios. 

Inaplicável, em razão disso, o artigo 26 da LEF. 

A  verba honorária requerida comporta a aplicação do art. 85,

§2º, do NCPC, nesses termos: 

“§ 2o – Os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez  e  o  máximo  de  vinte  por  cento  sobre  o  valor  da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:
I – o grau de zelo do profissional;
II – o lugar de prestação do serviço;
II – a natureza e a importância da causa;
IV  –  o  trabalho  realizado  pelo  advogado  e  o  tempo
exigido para o seu serviço”.

Estabelecidas essas premissas, arbitro os honorários advocatícios

sucumbenciais, incluindo os recursais, em 20% do valor da causa (R$ 8.556,86), com

supedâneo nos dispositivos legais sobreditos.

Ante  o  exposto,  PROVEJO  O  RECURSO,  para  arbitrar  os

honorários advocatícios sucumbenciais, incluindo os recursais, em 20% do

valor da causa (R$ 8.556,86).
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É voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, 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, 05 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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