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APELAÇÃO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  ADESÃO  AO
PROGRAMA  REFIS  E  QUITAÇÃO  DO  DÉBITO.
EXTINÇÃO.  CONDENAÇÃO  NOS  ÔNUS  DA
SUCUMBÊNCIA.  TRÂNSITO  EM  JULGADO.  SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA  DOS  CÁLCULOS  DAS  CUSTAS
PROCESSUAIS DEVIDAS. ART. 20 DA LEI ESTADUAL Nº
5.672/92.  INSURGÊNCIA.  EXCLUSÃO  DA  VERBA
HONORÁRIA  DA  CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO.
FIXAÇÃO  EM  DECISÃO  ANTERIOR  TRANSITADA  EM
JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSE
PONTO.  CUSTAS.  BASE  DE  CÁLCULO.  VALOR
DEFINITIVO  DO  DÉBITO.  HOMOLOGAÇÃO  COM
LASTRO  EM  VALOR  DIVERSO.  ANULAÇÃO  DO
DECISUM.  APELO  PARCIALMENTE  CONHECIDO  E,
NESTA PARTE, PROVIDO.

- Não há como conhecer a pretensão recursal quanto ao pleito
de  exclusão  da  condenação  de  qualquer  valor  a  título  de
honorários sucumbenciais. Primeiro em razão do trânsito em
julgado  da  decisão  que  impôs  a  referida  condenação,  sem
interposição  de  recurso  de  nenhuma  das  partes.  Segundo
porque  os  valores  referentes  aos  honorários  sequer  foram
inclusos  no  cálculo  que  ora  se  impugna,  sendo  o  mesmo
restrito  às  custas  judiciais,  taxa  judiciária,  valor  das
diligências  e  valor  do  banco.  Dessa  forma,  é  impossível
rediscutir  matéria  relativa  a  verba  honorária  momento
processual, uma vez que a apelante não recorreu da sentença
extintiva  oportunamente,  conformando-se,  pois,  com  a
condenação imposta.



-  “Extinto  o  processo  da  execução  fiscal,  por  pagamento,  o
executado responde integralmente pelas custas finais, que são
calculadas  sobre  o  valor  definitivo  do  débito”1.  In  casu, as
custas  foram calculadas com base em valor diverso,  motivo
pelo qual a insurgência deve ser conhecida e provida nessa
parte,  para  devida  correção  do  cálculo,  anulando-se,  via  de
consequência, a sentença homologatória recorrida.

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

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, conhecer parcialmente do apelo, e na parte conhecida,
dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula de
julgamento de fls. 78.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Mega Master Comercial de
Alimentos Ltda. contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Malta, nos
autos da execução fiscal manejada pelo Estado da Paraíba em face da apelante.

Na sentença ora objurgada,  a  douta magistrada  a quo,  Exma.
Adriana Barreto Lóssio de Souza, com fulcro no art. 20, da Lei Estadual nº 5.672/92,
homologou por sentença o cálculo de fl. 28.

Inconformada,  recorre  a  parte  executada  aduzindo  que  as
custas processuais foram calculadas sobre o valor inicial da execução fiscal quando
deveriam ter sido calculadas sobre o valor pago na esfera administrativa por meio do
REFIS, qual seja de R$ 154.828,94 (cento e cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte e
oito reais e noventa e quatro centavos) e,  ainda, que já efetuou o pagamento dos
honorários advocatícios no importe de R$ 14.075,36 (quatorze mil e setenta e cinco
reais e trinta e seis centavos).

Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  recurso  para  que  seja
determinado a contadoria que refaça os cálculos das custas processuais levando em
consideração o que fora pago pela recorrente na esfera administrativa por meio do
REFIS e o não o contido na inicial da execução e, bem assim, excluir da condenação
qualquer  valor  a  título  de  honorários  sucumbenciais,  já  que  comprovadamente
pagos.

1 TJMG - Apelação Cível 1.0024.99.159545-5/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
08/10/2013, publicação da súmula em 11/10/2013



Em sede de contrarrazões, o Estado da Paraíba afirma que as
custas  e  despesas  processuais  são  de  responsabilidade  daquele  que  deu  causa  à
instauração da demanda, não merecendo guarida a insurgência. Para além, embora
reconheça que assiste  razão ao  apelante quanto  aos honorários advocatícios,  pois
foram incluídos no montante do Refis, requer, contraditoriamente, o não provimento
do  recurso  e  a  condenação  da  recorrente  nas  custas  processuais  e  honorários
recursais de sucumbência (fls. 59/62).

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo  de  remeter  os  presentes  autos  à  douta  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

Para  maior  compreensão  da  matéria  devolvida  à  apreciação
dessa Corte, necessário se faz reprisar o histórico processual da demanda sob análise.

Pois bem. Versam os autos sobre execução fiscal movida pelo
Estado da Paraíba em desfavor da executada Mega Master Comercial de Alimentos
Ltda.,  na qual  foi cobrado o valor de R$ 470.500,24 (quatrocentos e setenta mil  e
quinhentos reais e vinte e quatro centavos).

Diante  da  adesão  ao  Refis  por  parte  da  executada,  o  débito
tributário foi quitado e a Fazenda Pública requereu a extinção da Execução Fiscal, o
que foi atendido à fl. 26 pelo juízo a quo, o qual com base no art. 794, I, do CPC/73,
vigente à época da prolação da sentença, extinguiu o feito, condenando a executada
no  pagamento  das  custas  e  despesas  processuais,  bem  como  em  honorários
advocatícios  no  percentual  de  5%  arbitrado  no  despacho  inicial  (fl.  07)  e,  ainda,
determinou a remessa dos autos à Contadoria para o cálculo das custas processuais.
O mencionado cálculo (fl. 28) restringiu-se às despesas processuais, tomando como
base o valor indicado à fl. 25 pelo exequente, considerado como valor da condenação
(fl. 28).

A  sentença  extintiva  de  fl.  26  transitou  em  julgado  sem
interposição  de  recurso  e,  ainda,  sem  que  a  executada  houvesse  efetuado  o
pagamento das custas, consoante certificado à fl. 31.

Constatada a inércia da executada, os cálculos de fl. 28 foram
homologados à fl. 32, com fulcro no art. 20 da Lei Estadual nº 5.672/92.

É contra essa decisão que se insurge a apelante.



Historiados os autos,  constata-se que a presente controvérsia
envolve a base de cálculo das despesas processuais e a condenação em honorários
sucumbenciais.

A esse  respeito,  no  que  concerne  ao  pleito  de  exclusão  da
condenação de qualquer valor a título de honorários sucumbenciais, entendo que não
há como conhecer a pretensão recursal nesse aspecto. Primeiro em razão do trânsito
em julgado da decisão que impôs a referida condenação, sem interposição de recurso
de  nenhuma das  partes  (fls.  26  e  31).  Segundo porque  os  valores  referentes  aos
honorários sequer foram inclusos no cálculo que ora se impugna, sendo o mesmo
restrito  às  custas judiciais,  taxa judiciária,  valor das diligências  e valor do banco,
consoante delineado à fl. 28.

Dessa forma, é impossível  rediscutir  matéria  relativa a verba
honorária momento processual, uma vez que a apelante não recorreu da sentença
extintiva oportunamente, conformando-se, pois, com a condenação imposta.

Por tais razões, não conheço do recurso nesse ponto.

De outra banda, quanto a discussão acerca da base de cálculo
das despesas processuais, a insurgência merece amparo.

É cediço que a extinção da ação executiva pelo pagamento do
débito,  por adesão do executado a  programa de refinanciamento do débito  fiscal
executado (REFIS) após o ajuizamento da demanda, importa no reconhecimento dos
débitos  tributários  nele  incluídos  pela  parte  executada,  sendo-lhe  imputada  a
responsabilidade pela extinção da demanda.

Nesse passo, ao aderir ao REFIS, foram garantidas as reduções
próprias  do  programa  a  executada  aderente,  conforme  a  forma  de  pagamento
escolhida, na qual a quitação se deu no montante de R$ 154.828,94 (cento e cinquenta
e quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos), consoante se
depreende dos documentos acostados às fls. 52/54 e não no valor de R$ 347.263,46
(trezentos e quarenta e sete mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta e seis
centavos), informado pela Fazenda Estadual em seu Relatório de Saldo Devedor por
Dívida  (fl.  25),  quando requereu  a  extinção  da  execução  fiscal,  pela  quitação  do
débito junto a repartição fiscal competente.

Sobre o tema, mutatis mutandis, julgados do TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL -
PAGAMENTO  -  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  -  CUSTAS  -
CONDENAÇÃO - BASE DE CÁLCULO - DÉBITO - VALOR
DEFINITIVO.  1.  Extinto  o  processo  da  execução  fiscal,  por
pagamento, o executado responde integralmente pelas custas



finais, que são calculadas sobre o valor definitivo do débito
V.V.  APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  CUSTAS
PROCESSUAIS.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.
REPARTIÇÃO  PROPORCIONAL  DO  ÔNUS  DEVIDA.
RECURSO  PROVIDO.  Fere  a  razoabilidade  contida  no
louvável  princípio do enriquecimento sem causa  (há  muito
expresso  no  brocardo  jurídico  "nemo  potest  locupletari
detrimento  alterius"  -  ninguém  pode  locupletar-se  com  o
detrimento  de outrem)  exigir-se  do executado o  pagamento
integral das custas correspondentes à execução fiscal quando
a quitação que justifica sua extinção alcança apenas parte da
dívida cobrada (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0024.99.159545-
5/001,  Relator(a):  Des.(a)  Peixoto  Henriques  ,  7ª  CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 08/10/2013, publicação da súmula em
11/10/2013) (grifos próprios)

"APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  FISCAL.
DÍVIDA QUITADA APÓS AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO.
CUSTAS  PROCESSUAIS  E  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  DEVIDOS.  RECURSO  PROVIDO.  1.  O
objetivo da ação de execução é satisfazer o credor. 2. Extinta a
execução pelo pagamento posterior ao ajuizamento da causa,
são devidos as custas processuais e honorários advocatícios. 3.
Apelação cível conhecida e provida para condenar o apelado
no  pagamento  das  custas  processuais  e  honorários
advocatícios."(AC  n.º  1.0704.11.007080-9/001,  2ª  CCív/TJMG,
rel. Des. Caetano Levi Lopes, DJ 21/8/2013). 

Trasladando-se  os  entendimentos  acima  perfilhados  à
conjuntura em deslinde,  é de se concluir que importando o pagamento do débito
fiscal no reconhecimento, ainda que implícito, da procedência da execução, também
cabe a  parte  executada  a  quitação das  custas  correspondentes  ao  feito  executivo,
observando-se, todavia, os termos do  art. 90, §1º do CPC,  in verbis:

Art. 90 -  Proferida sentença com fundamento em desistência,
em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou
ou reconheceu. 

§  1o  Sendo  parcial  a  desistência,  a  renúncia  ou  o
reconhecimento,  a  responsabilidade  pelas  despesas  e  pelos
honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se
renunciou ou da qual se desistiu



Assim,  como a quitação  da  dívida  se  deu no importe  de  R$
154.828,94 (cento e cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa e
quatro  centavos),  inferior  ao  demandado  inicialmente,  vislumbra-se  o
reconhecimento parcial do pedido pela parte executada,  devendo, portanto, a sua
responsabilidade pelas despesas processuais atender a proporcionalidade da parcela
reconhecida,  sendo,  destarte,  o  real  valor  da  quitação  do  débito  que  deve  ser
considerado para efeito de cálculo das despesas processuais, diversamente do que
restou consignado à  fl. 28.

In casu, as custas foram calculadas com base em valor diverso,
motivo  pelo  qual  a  insurgência  deve  ser  conhecida  e  provida  nessa  parte,  para
devida  correção  do  cálculo,  anulando-se,  via  de  consequência,  a  sentença
homologatória recorrida.

Expostas tais considerações, conheço parcialmente o recurso e,
na fração conhecida, dou-lhe provimento, para determinar que o cálculo das custas
processuais  seja  feito  sobre  o  valor  definitivo  do  débito, anulando,  via  de
consequência, a sentença que homologou o cálculo de fl. 28. 

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba decidiu,   por unanimidade, conhecer parcialmente do
apelo, e na parte conhecida, dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

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

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

Sala de Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, João Pessoa, 29 de maio de 2018.

João Pessoa, 29 de maio de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


