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AGRAVO  INTERNO – DECISÃO  QUE NEGOU
PROVIMENTO À  REMESSA OFICIAL   –  MANUTENÇÃO
DE  SENTENÇA  PROFERIDA  EM  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE  –  IMPOSIÇÃO  DE  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  NOS  CASOS  DE  EXTINÇÃO  DA
DEMANDA EXECUTIVA –  ENTENDIMENTO ESPOSADO
PELO  STJ  NA  SISTEMÁTICA  DOS  RECURSOS
REPETITIVOS E  DEMAIS  JULGADOS  –  AGRAVO  QUE
NÃO TRAZ ARGUMENTOS SUFICIENTES A MODIFICAR
OS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  MONOCRÁTICA  –
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Sob  a  sistemática  dos  Recursos  Repetitivos,  assentou  o
Egrégio  Superior  Tribunal  de  Justiça a  possibilidade  de
condenação  da  Fazenda  Pública  ao  pagamento  de
honorários  advocatícios  em  decorrência  da  extinção  da
Execução  Fiscal  pelo  acolhimento  de  Exceção  de  Pré-
Executividade1.

Partindo de tal premissa fixada no aresto repetitivo,  o STJ,
em  diversos  julgados,  não  fez  distinção  no  tocante  à
imposição de verba honorária nos casos de extinção parcial
ou total  do  feito  executivo  fiscal,  sendo devida,  inclusive,
nos casos de prosseguimento da demanda após a exclusão
de um dos integrantes do polo passivo

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
1REsp 1185036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA  SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 01/10/2010;
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Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  Interno (fls.103/110)  interposto  pelo
Estado da Paraíba em face da Decisão Monocrática (fls. 98/99v) que negou
provimento à  Remessa Oficial,  nos termos do art.  557, caput do CPC/73,  em
virtude de a sentença vergastada estar em consonância com o entendimento
consolidado  em  súmula  do Superior  Tribunal  de  Justiça, mantendo-se o
comando sentencial que acolheu a exceção de pré-executividade para acolher
a alegação de ilegitimidade de co-responsável integrantge do polo passivo da
execução fiscal ajuizada e em desfavor da empresa  Salute Ind. e Com. De
Produtos Cirúrgicos Ltda.

A Decisão Monocrática  manteve a condenação  de honorários
advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução
(fls. 76/77v).

Nas razões  recursais  do  Agravo  Interno  (fls.  103/110),  o
Agravante afirma  que  se  torna  incabível  a  imposição  de  honorários
advocatícios nos casos de acolhimento da exceção de pré-executividade em
relação a apenas um sócio, sem importar em extinção definitiva da execução.
Argumenta, outrossim, que a verba honorária seria devida nos casos de não
prosseguimento  da  demanda  executiva  ajuizada.  Com  base  em  tais
argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem Contrarrazões ao Agravo, conforme certidão de fl. 114.

VOTO

Em sede de Agravo Interno, postula  o  Estado da Paraíba a
reforma da Decisão Monocrática às fls. 98/99v, alegando, para tanto, os pontos
indicados no relatório acima.

Embora o Agravo Interno confira ao relator a faculdade de se
retratar monocraticamente da decisão objeto do recurso, entendo que, in casu,
o  decisum ora agravado deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos,
razão pelo qual trago ao crivo deste órgão colegiado a Ementa da decisão:

REMESSA OFICIAL – EXECUÇÃO FISCAL -  EXCEÇÃO
DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE  -   SAÍDA  DO
CORRESPONSÁVEL  DA  SOCIEDADE  EXECUTADA
ANTES  DA  OCORRÊNCIA  DO  FATO  GERADOR  –
CERTIDÃO  DA  JUNTA  COMERCIAL  CLARA  E
INEQUÍVOCA  –  DESNECESSIDADE  DE  DILAÇÃO
PROBATÓRIA  –  MATÉRIA  PASSÍVEL  DE
CONHECIMENTO DE OFÍCIO –  EXECUÇÃO EXTINTA –
POSSIBILIDADE  –  SENTENÇA EM  CONFORMIDADE  -
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MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA -  ART.  557,
CAPUT, DO CPC/73 - NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

-  É  cabível  a  utilização  da  Exceção  de  Pré-
executividade no processo executivo fiscal, quando se
tratar  de  matérias  cognoscíveis  de  ofício  e  que  não
demandem instrução probatória, a teor da Súmula 393
do STJ.

- É de se negar seguimento à remessa necessária que se
apresenta  manifestamente  contrária  à  jurisprudência
consolidada  deste  Tribunal  e  dos  Tribunais  Superiores,
aplicando-se o artigo 557 do CPC/73, como prevê a Súmula
253 do STJ.

Assim, no caso dos autos, houve o acolhimento da exceção de
pré-executividade  com sentença de extinção de execução fiscal em favor de
José Maria de Albuquerque,  tendo em vista que foi arrolado como executado
quando já tinha sido excluído da empresa demandada (fls. 76/77).

Conforme abordado na fundamentação do decisum combatido,
o magistrado sentenciante “recebeu a presente exceção de pré-executividade,
reconhecendo a ilegitimidade do executado José Maria de Albuquerque”  e
determinou a exclusão do polo passivo da demanda, impondo o pagamento de
honorários advocatícios ao Estado/exequente em decorrência dessa extinção.

 Desta forma, não há como acolher-se as razões do Agravante
no sentido de afastar o princípio da causalidade,  sob a alegação de que  a
extinção  parcial  da  execução  fiscal  impediria  o  arbitramento  de  honorários
advocatícios, tendo  em  vista  que  a  decisão  proferida  está  em  estrita
consonância com o entendimento exposto pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça em sede da sistemática dos Recursos Repetitivos. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.  FAZENDA  PÚBLICA
SUCUMBENTE.  CONDENAÇÃO  EM  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
1.  É  possível  a  condenação  da  Fazenda  Pública  ao
pagamento de honorários advocatícios em decorrência
da  extinção  da  Execução  Fiscal  pelo  acolhimento  de
Exceção de Pré-Executividade.
2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8º
da Resolução STJ 8/2008.
(REsp  1185036/PE,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,
PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  08/09/2010,  DJe
01/10/2010)

E,  partindo de tal premissa fixada no aresto repetitivo,  o STJ,  em
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diversos julgados,   não fez distinção no tocante à imposição de verba honorária nos
casos de extinção parcial ou total do feito executivo fiscal,  sendo devida,  inclusive,
nos casos de prosseguimento da demanda após a exclusão de um dos integrantes do
polo passivo, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRE-
EXECUTIVIDADE.  FIXAÇÃO  DE  HONORÁRIOS.
AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO FEITO
EXECUTIVO FISCAL.
1.  Na  hipótese  dos  autos,  a  Corte  de  origem  negou
provimento ao recurso por entender que não houve extinção
(parcial ou total) da execução fiscal e que "a verba honorária
só deverá ser fixada em exceção de pré-executividade se do
julgamento  desta  decorrer  a  extinção  do  feito  executivo,
ainda que parcialmente".
2. A conclusão alcançada pelo Tribunal a quo não destoa do
entendimento  pacificado  nesta  Corte  Superior,  segundo o
qual  é  cabível  a  fixação  de  honorários  de  sucumbência
quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para
extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem
aos princípios da causalidade e da sucumbência.
3.  Estando  o  acórdão  recorrido  em sintonia  com o  atual
entendimento do STJ, não merece prosperar a irresignação
quanto  à  aventada  divergência  jurisprudencial.  Incide,  in
casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se
conhece do Recurso Especial  pela divergência,  quando a
orientação  do  Tribunal  se  firmou  no  mesmo  sentido  da
decisão recorrida".
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
não provido2.

CIVIL.  PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM  RECURSO  ESPECIAL.  RECURSO  MANEJADO  SOB  A
ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.  ACOLHIMENTO
PARCIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA OU REDUÇÃO DO
VALOR.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  CABIMENTO.
DECISÃO  RECORRIDA  EM  CONSONÂNCIA  COM  A
JURISPRUDÊNCIA  DESTA  CORTE.  DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL DESATUALIZADO.
DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, §
4º, DO NCPC.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do
Enunciado  Administrativo  nº  3  aprovado  pelo  Plenário  do
STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A decisão agravada se encontra em consonância com a
atual jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de

2(REsp  1695228/SP,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  17/10/2017,  DJe
23/10/2017);
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fixação de honorários de sucumbência na Exceção de Pré-
Executividade  que  for  acolhida  para  extinguir  total  ou
parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da
causalidade  e  da  sucumbência.  3.  A  impugnação  deve
indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que
outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que
não  se  verifica  no  presente  caso,  pois  os  precedentes
indicados já se encontram superados.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo interno não se revela
apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da
anterior advertência em relação à aplicabilidade do NCPC,
incide  ao  caso  a  multa  prevista  no  art.  1.021,  §  4º,  do
NCPC, no percentual  de 3% sobre o  valor  atualizado da
causa,  ficando  a  interposição  de  qualquer  outro  recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos
do § 5º daquele artigo de lei.
6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt  no  AREsp  823.644/MT,  Rel.  Ministro  MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe
06/09/2017)

Assim,  considerando  que  o  Agravante  não  trouxe  nenhum
subsídio capaz de modificar a conclusão do  decisum agravado, que está em
consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
subsiste incólume o entendimento nele esposado, não merecendo prosperar o
presente recurso.

Com estas  considerações,  NEGO PROVIMENTO ao  Agravo
Interno.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da  Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão a Exmª. Drª. Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora
de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 05 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/01 
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