
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.268.324 - PA (2011/0124933-8)
  

RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE BELÉM 
PROCURADOR : EVANDRO ANTUNES COSTA E OUTRO(S)
RECORRIDO : ANTÔNIO CARLOS M PINTO 
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do 

Estado do Pará que, nos autos de execução fiscal, em sede de apelação, entendeu que: 1) o art. 

38 da LC 73/93 e o art. 6º da Lei 9.028/95, no que se refere à prerrogativa de intimação 

pessoal, não são aplicáveis aos procuradores municipais; 2) o art. 25 da Lei 6.830/80 não é 

aplicável no âmbito dos Tribunais, ou seja, apenas "regulamenta a instrução das ações de 

execuções fiscais em processo de conhecimento tramitando em primeira instância" (fl. 41).

O recurso foi interposto com base na alínea "a" do permissivo constitucional, 

apontando-se como violados o art. 38 da LC 73/93, o art. 6º da Lei 9.028/95 e o art. 25 da Lei 

6.830/80, figurando como questão central a tese no sentido de que é necessária a intimação do 

representante da Fazenda Pública nos autos de execução fiscal, inclusive no segundo grau de 

jurisdição.

O Tribunal de origem admitiu o presente recurso especial e determinou seu 

processamento na forma do art. 543-C do CPC, razão pela qual deve ser submetido ao 

julgamento da Primeira Seção/STJ.

Assim, com base nos arts. 1º e 3º da Resolução 8/2008 - Presidência/STJ, determino:

1) comunique-se a decisão, enviando-se cópia desta, aos demais Ministros que 

integram a Primeira Seção/STJ e aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais 

Regionais Federais, para a providência prevista no art. 2º, § 2º, da Resolução 8/2008 - 

Presidência/STJ;

2) suspenda-se o julgamento dos demais recursos especiais que versem sobre a 

mesma controvérsia;

3) dê-se vista ao Ministério Público para parecer, em quinze dias.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 16 de agosto de 2011.

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Relator
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