
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DO  DES . OSWALDO TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2011920-55.2014.815.0000. 
Origem : 1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Agravante : Estado da Paraíba.
Procurador : Lilyane Fernandes B. de Oliveira.
Agravado (1) : Dantas e Cia Ltda.
Advogado : Antônio Elias de Queiroga Neto.
Agravado (2) : Givaldo de Araújo Dantas Filho.

   Nália Dutra Dantas.
Advogado : Antônio Elias de Queiroga Neto.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO
FISCAL.   REDIRECIONAMENTO  DA
EXECUÇÃO  PARA  OS  CORRESPONSÁVEIS
APÓS CINCO ANOS DA CITAÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA.   IMPOSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS  DEVIDOS  PELA  PARTE
SUCUMBENTE.  FAZENDA  PÚBLICA.
PRINCÍPIOS  DA  EQUIDADE  E
RAZOABILIDADE.  NECESSIDADE  DE
REDUÇÃO  DO  QUANTUM.  PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO. 

- No caso concreto, após o decurso de 5 (cinco) anos
da  citação  da  pessoa  jurídica,  a  parte  exequente
requereu  o  redirecionamento  da  execução  para  os
corresponsáveis, pugnando pela citação editalícia dos
mesmos.

− Contudo, é de se ressaltar que “A Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, por suas duas Turmas
de  Direito  Público,  consolidou  o  entendimento  de
que, não obstante a citação válida da pessoa jurídica
interrompa a prescrição em relação aos responsáveis
solidários, no caso de redirecionamento da execução
fiscal, há prescrição intercorrente se decorridos mais
de cinco anos entre a citação da empresa e a citação
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pessoal  dos  sócios,  de  modo  a  não  tornar
imprescritível  a dívida fiscal.  2.  Agravo regimental
improvido.” (AgRg  nos  EREsp  761.488/SC,  Rel.
Ministro   Hamilton  Carvalhido,  Primeira  Seção,
julgado em 25/11/2009, DJe 07/12/2009).”

− É   sabido que a responsabilidade pelos honorários
advocatícios rege-se pelos princípios da sucumbência
e causalidade. No caso, tendo sido extinta a ação com
resolução  do  mérito,  e  tendo  o  Estado  da  Paraíba
sucumbido na demanda, a ele compete o pagamento
das verbas de honorários, a serem fixados  consoante
apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das
alíneas  a,  b  e  c  do  §  3º,  do  art.  20  do  Código  de
Processo Civil. 

− Considerando  a  natureza  da  causa,  o  trabalho
realizado  pelo  patrono  e  o  tempo exigido  para  o
serviço,  entendo que a verba  arbitrada no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) merece minoração para
o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), em privilégio
aos princípios da equidade e da razoabilidade.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária, dar
parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento interposto  pelo  Estado  da
Paraíba desafiando decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Executivos Fiscais da
Comarca da Capital nos autos da  Ação de Execução Fiscal  movida em face de
Dantas e Cia Ltda, que indeferiu o redirecionamento da exceção perante os sócios
Gilvandro  de  Araújo  Dantas e  Nália  Dutra  Dantas, em  face  da  prescrição
intercorrente.

Ressalta o Estado da Paraíba, de preâmbulo, o cabimento do recurso
de agravo de instrumento, pois a decisão que negou o redirecionamento requerido é
decisão interlocutória.

Ato contínuo, aduz a inexistência de prescrição, face à ausência de
desídia por parte o exequente. Ressalta que a Fazenda não pode ser prejudicada
pela inércia do Judiciário e pela falta de intimação pessoal durante 01 ano e 02
meses.

Por fim,  alega ser incabível a fixação de honorários advocatícios,
pois o papel do Estado é executar suas dívidas, tendo o executado dado motivo à
instauração da execução. Assim, ainda que eventualmente persista a condenação
em honorários, deve o quantum ser reduzido, nos termos do art. 20, § 4º do CPC.

Requer, pelo exposto, em antecipação de tutela, ante o risco de grave
lesão  aos  cofres  públicos,  que  seja  determinado o  prosseguimento  da  execução
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fiscal  em  face  dos  corresponsáveis.  Em  provimento  final  requer  a  reforma
definitiva da sentença vergastada.

Juntou documentos (fls. 15/165).

Liminar indeferida (fls. 169/171).

Informações prestadas pelo Magistrado de base às fls. 177.

Contrarrazões às fls. 178/188, arguindo os agravados que embora o
crédito tributário tenha se constituído em 11 de junho de 2002 com o lançamento, a
agravado só veio a ser citado em 13 de outubro de 2008, operando-se a prescrição
desde 11 de junho de 2007. Ademais, a citação dos sócios corresponsáveis não fora
requerida pela Fazenda Pública, não se aplicando, portanto, a Súmula 106 do STJ.
Sustenta, por fim, que os honorários advocatícios foram fixados com razoabilidade,
pugnando pela manutenção do valor. 

O Ministério Público (fls. 187/190), por sua Procuradoria de Justiça,
não apresentou parecer meritório em virtude da ausência de interesse público que
tornasse necessária a intervenção Ministerial.

É o relatório.

V O T O.

Compulsando  o  presente  caderno  processual,  vislumbra-se  que  o
Estado da Paraíba ingressou em juízo com Ação de Execução Fiscal em desfavor da
parte executada, sendo esta citada em 20/06/2003.

Após o decurso de mais de 05 (cinco) anos daquela citação, a parte
exequente  requereu,  em  15/07/2008,  o  redirecionamento  da  execução  para  os
corresponsáveis, que foram citados em outubro no mesmo ano. 

Diante  deste  contexto,  é  de  se  ponderar  que  a  citação  da  pessoa
jurídica  executada  ocorreu  em  2003  e  que  o  deferimento  do  pedido  de
redirecionamento após 05 (cinco) anos, de forma que, ao meu ver, o Magistrado
singular  acertou  ao  reconhecer  a  prescrição  quinquenal  da  execução  fiscal  em
análise.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou
quanto  à  ocorrência  de  prescrição  intercorrente  no  que  tange  aos  sócios
corresponsáveis, na hipótese de o ato citatório destes se realizar em data posterior a
cinco anos contados a partir da citação da pessoa jurídica. Neste sentido:

“PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL.
REDIRECIONAMENTO  DA  EXECUÇÃO  PARA  O
SÓCIO-GERENTE. AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  282/STJ.
VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC.  PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA 320/STJ.
(...)
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6.  Consoante pacificado na Seção de Direito Público,  o
redirecionamento da execução contra o sócio deve dar-se
no prazo de  cinco anos da citação da pessoa jurídica,
sendo inaplicável o disposto no art. 40 da Lei n.º 6.830/80
que, além de referir-se ao devedor, e não ao responsável
tributário, deve harmonizar-se com as hipóteses previstas
no art. 174 do CTN, de modo a não tornar imprescritível
a  dívida  fiscal. Precedentes:  REsp  205887,  DJ
01.08.2005; REsp 736030, DJ 20.06.2005; AgRg no REsp
445658,  DJ  16.05.2005;  AgRg  no  Ag  541255,  DJ
11.04.2005.
7. Desta sorte,  não obstante a citação válida da pessoa
jurídica  interrompa  a  prescrição  em  relação  aos
responsáveis  solidários,  decorridos  mais  de  05  (cinco)
anos  após  a  citação  da  empresa,  ocorre  a  prescrição
intercorrente inclusive para os sócios.
8.  In  casu,  verifica-se  que  a  empresa  foi  citada  em
05.02.1998,  através  de  seu  sócio  Darci  José  Mário
Camponogara.  A falência foi  decretada em 08.07.1999,
sendo sucedida nos autos pela massa falida.
O feito foi redirecionado para os sócios em 10.11.2001, a
citação do sócio César Augusto Marchesan ocorreu em
12.03.2002, e a penhora de bens efetivada em 18.03.2002.
Evidencia-se, portanto, a inocorrência da prescrição.
9. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg  no  AgRg  nos  EDcl  no  REsp  967613/RS,  Rel.
Ministro   LUIZ  FUX,  PRIMEIRA TURMA,  julgado  em
18/08/2009, DJe 16/09/2009).(grifo nosso).

E,

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  PROCESSUAL  CIVIL.  ART.  544  DO
CPC.  EXECUÇÃO  FISCAL.  REDIRECIONAMENTO
PARA O SÓCIO-GERENTE. REDIRECIONAMENTO DA
EXECUÇÃO  PARA  O  SÓCIO.  PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA.  ART.  174  DO  CTN.  MATÉRIA
DECIDIDA PELA 1ª SEÇÃO, NO RESP 1.101.708/SP, DJ
23//03/2009. JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-
C DO CPC.
1.  O  redirecionamento  da  execução  fiscal,  e  seus
consectários  legais,  para  o  sócio-gerente  da  empresa,
somente  é  cabível  quando  reste  demonstrado  que  este
agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o
estatuto,  ou  na  hipótese  de  dissolução  irregular  da
empresa. Precedentes da Corte: ERESP 174.532/PR, Rel.
Min.  José  Delgado,  DJ  20/08/2001;  REsp  513.555/PR,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 06/10/2003; AgRg no
Ag  613.619/MG,  Rel.  Min.  Franciulli  Netto,  DJ
20.06.2005; REsp 228.030/PR, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJ 13.06.2005.
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2. O redirecionamento da execução contra o sócio deve
dar-se  no  prazo  de  cinco  anos  da  citação  da  pessoa
jurídica, sendo inaplicável o disposto no art. 40 da Lei n.º
6.830/80  que,  além de  referir-se  ao  devedor,  e  não ao
responsável  tributário,  deve  harmonizar-se  com  as
hipóteses previstas no art. 174 do CTN, de modo a não
tornar imprescritível  a  dívida fiscal.  Precedentes:  REsp
205887,  Rel.  DJ  01.08.2005;  REsp  736030,  DJ
20.06.2005; AgRg no REsp 445658, DJ 16.05.2005; AgRg
no Ag 541255, DJ 11.04.2005.
3. Desta sorte, não obstante a citação válida da pessoa
jurídica  interrompa  a  prescrição  em  relação  aos
responsáveis  solidários,  decorridos  mais  de  05  (cinco)
anos  após  a  citação  da  empresa,  ocorre  a  prescrição
intercorrente inclusive para os sócios.
4. In casu, verifica-se que a executada principal foi citada
em  23.06.1998  e  a  citação  do  sócio  ocorreu  em
15/09/2003.  Evidencia-se,  portanto,  a  ocorrência  da
prescrição.
(...)
6.  Agravo  regimental  desprovido.”  (AgRg  no  Ag
1157069 / SP. Rel. Min. Luiz Fux. J. em 18/02/2010).(grifo
nosso).

Esta  Corte  de  Justiça  também  já  teve  a  oportunidade  de
manifestar-se acerca do tema, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL.  EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA
ANTES  DA  VIGÊNCIA  DA  LC  118/05.  CITAÇÃO
VERIFICADA MUITO APÓS O DECURSO DO PRAZO
PRESCRICIONAL  QUINQUENAL.  INÉRCIA  DA
EXEQUENTE.  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.
OCORRÊNCIA.  REDIRECIONAMENTO  DA
EXECUÇÃO  AO  SÓCIO-GERENTE.  DECURSO  DE
MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CITAÇÃO DA
EMPRESA EXECUTADA E O PEDIDO DE CITAÇÃO
DO  CORRESPONSÁVEL.  PRESCRIÇÃO
VERIFICADA.  SENTENÇA  MANTIDA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.  No caso em tela,
resta inequívoca a ocorrência da prescrição do crédito
tributário, porquanto decorrido tempo superior ao prazo
prescricional quinquenal entre a constituição do crédito e
a citação da empresa executada. “a citação da empresa
executada interrompe a prescrição em relação aos seus
sócios-gerentes  para  fins  de  redirecionamento  da
execução fiscal. No entanto, com a finalidade de evitar a
imprescritibilidade  das  dívidas  fiscais,  vem-se
entendendo, de forma reiterada, que o redirecionamento
da execução contra os  sócios  deve dar-se  no prazo de
cinco anos contados da citação da pessoa jurídica” […].
(TJPB;  AC  200.1980.000007-3/001;  Quarta  Câmara
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Especializada Cível; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB
06/11/2013; Pág. 17)”. (grifo nosso). 

Neste trilhar de ideias, configurou-se a prescrição, eis que entre a
citação  da  pessoa  jurídica  executada  e  o  deferimento  para  a  citação  dos
corresponsáveis decorreu o quinquênio legal.

É  o  caso,  pois,  de  se  manter  a  decisão  que,  reconhecendo  a
prescrição intercorrente, extinguiu a execução. 

Passando adiante, alega o Estado da Paraíba ser incabível a fixação
de honorários advocatícios, pois o papel do Estado é executar suas dívidas, tendo o
executado  dado  motivo  à  instauração  da  execução.  Aduz  que  ainda  que
eventualmente persista a condenação em honorários, deve o quantum ser reduzido,
nos termos do art. 20, § 4º do CPC.

Neste ponto, assiste razão em parte ao agravante.

É  sabido que a responsabilidade pelos honorários advocatícios rege-
se pelos princípios da sucumbência e causalidade. No caso, tendo sido extinta a
ação com resolução do mérito, e tendo o Estado da Paraíba sucumbido na demanda,
a ele compete o pagamento das verbas de honorários.

Neste  contexto,  cumpre  ressaltar  que  para  fixação  da  verba
honorária, deve o magistrado considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e  o  tempo exigido para  o  seu  serviço.  Além disso,  quando  existente
condenação em valor certo a apreciação do juiz terá como parâmetros o percentual
mínimo  de  dez  por  cento  e  máximo  de  vinte  por  cento   sobre  o  valor  da
condenação.

 Assim dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 20, § 3º:

“Art.  20.  A  sentença  condenará  o  vencido  a  pagar  ao
vencedor  as  despesas  que  antecipou  e  os  honorários
advocatícios.  Esta  verba  honorária  será  devida,  também,
nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. 
(…)
§3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por
cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o
valor da condenação, atendidos: 
a) o grau de zelo do profissional; 
b) o local de prestação do serviço; e 
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Sobre o tema, leciona Nelson Nery Júnior:

“Critérios  para Fixação dos  Honorários.  São objetivos  e
devem ser advogado, a competência com que conduziu os
interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte
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em comarca onde não resida,  os níveis  de honorários  na
comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa,
o  tempo  despendido  pelo  causídico  desde  o  início  até  o
término  da  ação,  são  circunstâncias  que  devem  ser
necessariamente levadas em consideração pelo juiz quando
da  fixação  dos  honorários  de  advogado”  (Código  de
Processo Civil Comentado, 2ª ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1996, p. 379).

Contudo,  é  de  se  ponderar  que  nas  ações  em que  for  vencida  a
Fazenda Pública deve-se observar o disposto no parágrafo 4° do mesmo preceptivo
legal, o qual dispõe que “nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável,
naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas
execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação
eqüitativa  do  juiz,  atendidas  as  normas  das  alíneas  a,  b  e  c  do  parágrafo
anterior”. 

Como  se  vê,  aplica-se  aos  casos  em  comento  o  arbitramento
equitativo  dos  honorários,  sem  perder  de  vistas  os  critérios  estabelecidos  pela
alínea 'a', 'b' e 'c' do § 3º, do art. 20 do Código de Processo Civil. 

Portanto, na presente demanda, considerando  a  natureza  da  causa,
o  trabalho realizado  pelo  patrono  e  o  tempo exigido  para  o  serviço,  entendo
que a verba arbitrada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), merece minoração.
Assim, tenho que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) encontra-se de acordo com
os princípios da equidade e da razoabilidade, com fundamento nas alíneas 'a', 'b' e
'c' do § 3º, do art. 20 do Código de Processo Civil. 

Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO
DE  INSTRUMENTO,  apenas  para  reduzir  os  honorários  advocatícios  para  o
importe de R$ 1.000 (mil reais), mantendo o decisum em todos os demais termos. 

É COMO VOTO.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o
Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para substituir a Exma
Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda  Ferreira)  e  o  Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de
Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 10
de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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