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ACÓRDÃO
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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  FISCAL.  EXTINÇÃO
DO  PROCESSO.  ABANDONO  DE  CAUSA.
CONFIGURAÇÃO.  DUAS  INTIMAÇÕES  PESSOAIS  DA
PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR NO PRAZO DE 10
(DEZ)  DIAS,  SOB  PENA  DE  EXTINÇÃO.  INÉRCIA  DO
EXEQUENTE.  REGRA  DO  ART.  485,  §1º,  CPC  SUPRIDA.
VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  NÃO  SURPRESA.
INOBSERVÂNCIA.  CONDENAÇÃO  DA  FAZENDA
PÚBLICA  EM  CUSTAS  E  HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.  IMPOSSIBILIDADE.  PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO.

- Configura-se o abandono da causa quando a parte deixa de
promover os atos e diligências que lhe competir por período
superior  a  30  dias,  precedendo  à  extinção  do  processo,  a
intimação  pessoal,  sem  êxito,  para  cumprir  a  falta  em  05
(cinco) dias.

-  Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda
para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte,
cabe  ao  juiz  determinar  a  extinção  do  processo,  sem
julgamento de mérito, por abandono da causa.

- É que o artigo 29 da Lei estadual 5.672/1992 e o artigo 39 da
Lei 6830/80 preveem que a Fazenda Pública, quando vencida,
não está  sujeita  ao  pagamento  de  custas.  Ademais,  verifico



que  não  houve  a  citação  da  parte  executada,  portanto  não
existe  advogado  constituído  para  defender  o  promovido,
assim,  também  é  incabível  a  condenação  em  honorários
sucumbenciais.

VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba,  dar provimento parcial ao recurso, integrando a
decisão a súmula de julgamento encartada à fl. 36.

RELATÓRIO

Trata-se  apelação  interposta  pelo  Estado  da  Paraíba  contra
sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Água Branca que
extinguiu, sem resolução do mérito e por abandono de causa, a ação de execução
fiscal proposta pelo ora recorrente em face de Antônio Barbosa Neto.

Alega o recorrente que, após a intimação pessoal do exequente,
a  execução  fiscal  restou  paralisada  na  Vara,  sem  qualquer  despacho  de
impulsionamento e sem aplicação do art. 40, da Lei nº 6.830/80 – LEF. 

Aduz que, por não ter sido aplicado o art. 40 (LEF) e não ter
sido intimado o exequente para manifestação/suprimento, em 05 dias, conforme o
art. 485, III, §1º, do CPC, constata-se que não se pode extinguir a execução fiscal por
abandono. Ademais, afirma que a Fazenda Pública deveria ter sido intimada para
pronunciamento, conforme princípio da não surpresa. 

Sustenta que não pode ser condenada em honorários porque
não houve citação do executado, não se efetivando a relação jurídica e não cabe a
condenação em custas.

Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de reformar a
sentença e determinar o prosseguimento do processo.

Não houve apresentação de contrarrazões diante da ausência
de triangularização processual.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169,



§ 1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório. 

VOTO

A questão a ser dirimida consiste em saber se a magistrada de
base  agiu acertadamente ao julgar extinto o processo sem resolução do mérito, por
abandono de causa, com fundamento no art. 485, III e seu §1º, do CPC/2015.

Revelam os autos que a Fazenda Pública ajuizou em 14/03/2013
a presente Ação de Execução Fiscal, representada pela Certidão da Dívida Ativa (nº
310000220120051) no valor de R$ 33.970,76 (trinta e três mil, novecentos e setenta
reais e setenta e seis centavos), em face de Antônio Barbosa Neto.

Determinada a citação do executado e tendo sido infrutífera a
tentativa, o magistrado a quo determinou, em 09/05/2013, a intimação do exequente
para informar endereço atualizado da executada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena
de extinção do processo sem julgamento do mérito.

Em razão de sua inércia em declinar o endereço da promovida,
para fins de citação, o magistrado de base determinou a sua intimação, destafeita de
forma pessoal (fl. 12,v), para que impulsionasse o feito, no prazo de 10(dez) dias, sob
pena de extinção. 

Tal intimação fora realizada em 12/09/2013, entretanto o Estado
da  Paraíba  não  se  manifestou  nos  autos.  Posteriormente,  no  dia  16/03/2015,  fora
expedida  uma  nova  intimação  pessoal  para  que  a  Fazenda  Pública  Estadual
informasse  o  endereço  atualizado  do  executado,  sob  pena  de  extinção  do  feito,
entretanto de nada adiantou, pois o exequente permaneceu inerte.

Assim, no dia 06/10/2016, o processo foi julgado extinto, sem
resolução do mérito, por abandono de causa. É contra essa decisão que se insurge o
apelante.

Consoante  a  legislação  processual  em  vigor,  configura  o
abandono de causa, com extinção do processo sem resolução do mérito, quando a
parte autora deixa de promover os atos e diligências que lhe compete por mais de 30
(trinta) dias, após ter sido intimada pessoalmente para manifestar-se no prazo de 05
(cinco) dias, permanecendo inerte, consoante o art. 485, §1º, do CPC.

In  casu,  o magistrado  determinou  a  intimação  pessoal  da
Fazenda Pública, para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, sobre a devolução do



AR que não conseguiu citar o executado. Passados quase dois anos sem que o Estado
da Paraíba se manifestasse nos autos,  fora expedida uma nova intimação pessoal
para  que  ele  informasse  o  endereço  atualizado  do  executado,  sem que houvesse
resposta à determinação judicial.

Entendo  que  as  duas  intimações  pessoais  do  exequente
supriram, sobremaneira, a necessidade de intimação contida no art. 485, §1º, CPC, até
porque foi dada todas as oportunidades para que o Estado da Paraíba impulsionasse
o feito e, após 03 anos, não houve nenhuma manifestação nos autos.

Corroborando, os julgados:

PROCESSUAL CIVIL.  TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
ABANDONO  DA  CAUSA.  INÉRCIA  DA  FAZENDA
PÚBLICA.  EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.  1.  Na  hipótese  dos  autos,  o  Tribunal  de  origem
asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após
a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à
manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve
atendimento da determinação judicial.  2.  Em se tratando de
execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera
possível  a  extinção  do  feito,  de  ofício,  sem  resolução  do
mérito,  por  abandono  do  polo  ativo,  quando  a  parte  se
mantiver  inerte,  independentemente  de  requerimento  da
parte  adversa.  3.  Havendo  a  intimação  pessoal  do
representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e
permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção
do  processo,  sem  julgamento  de  mérito,  por  abandono  da
causa. 4. Recurso Especial não provido. (STJ – Resp 1674261 –
Min. Herman Benjamin – 17/08/2017)

APELAÇÃO  CÍVEL.  EXTINÇÃO  POR  ABANDONO.
INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA QUE SEJA DADO
REGULAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE REALIZADA. A extinção
do processo por abandono da causa pelo interessado deverá
ser precedida de intimação pessoal da parte interessada, sendo
despicienda a prévia intimação do advogado da parte para se
configurar o abandono da causa. Inteligência do  art. 485, § 1º,
do Código de Processo Civil. Ocorrendo a intimação pessoal
da parte para dar andamento ao feito e quedando ela inerte,
correta a sentença que extingue o processo por abandono da
causa. (TJMG; APCV 1.0324.10.001222- 2/001; Rel. Des. Marcos



Henrique Caldeira Brant; Julg. 19/04/2017; DJEMG 28/04/2017) 

Assim sendo,  é  possível  a  extinção do processo  de execução
com base no art. 485, §1º, do CPC, por abandono de causa, uma vez que a parte,
intimada pessoalmente para impulsionar o feito, não se manifestou durante o prazo
de 03 anos.

Por  outro  lado,  não  observo  violação  ao  princípio  da  não
surpresa, uma vez que o Estado da Paraíba foi intimado pessoalmente duas vezes e
em ambas tinham a ressalva de que se não se manifestasse no prazo estipulado, o
processo poderia ser extinto sem julgamento do mérito. Por isso, o recorrente tinha
total conhecimento da penalidade, se não impulsionasse o feito.

Por  fim,  quanto  ao  argumento  da  impossibilidade  de
condenação do Estado da Paraíba em custas e honorários sucumbenciais, entendo
que está com a razão o apelante.

É que o artigo 29 da Lei estadual 5.672/1992 e o artigo 39 da Lei
6830/80  preveem  que  a  Fazenda  Pública,  quando  vencida,  não  está  sujeita  ao
pagamento de custas.

Ademais, verifico que não houve a citação da parte executada,
portanto  não  existe  advogado  constituído  para  defender  o  promovido,  assim,
também é incabível a condenação em honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,  dou provimento parcial ao presente recurso,
apenas  para  retirar  da  condenação  as  custas  e  os  honorários  advocatícios
sucumbenciais, mantendo os demais termos da sentença guerreada. 

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, dar provimento parcial ao
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Romero Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des.
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.



Presente ao julgamento a Exma Dra. Jacilene Nicolau Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de março de 2018.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


