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APELAÇÃO  CÍVEL  –  EMBARGOS  À  PENHORA  –
ILEGITIMIDADE  DE  EX-SÓCIO  –  FATO  GERADOR
POSTERIOR  À  SUA  RETIRADA  DA  EMPRESA  –
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  –  IRRESIGNAÇÃO  DA
FAZENDA PÚBLICA -  HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
ALTERAÇÃO  CONTRATUAL  NÃO  COMUNICADA  AO
FISCO  PELO  SÓCIO  –  ART.  67,  IV,  DO  RICMS  -
OBRIGAÇÃO  ACESSÓRIA  DA  EMPRESA  QUE  NÃO
PODE RECAIR SOBRE O SÓCIO RETIRANTE – ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA  QUE  DEVE  SER  SUPORTADO  PELO
EXEQUENTE  COM  BASE  NO  PRINCÍPIO  DA
CAUSALIDADE  - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO  §3º DO
ART.  85  DO  CPC/15  –  REDUÇÃO  DO  PERCENTUAL
ARBITRADO NA SENTENÇA – REFORMA DA SENTENÇA
– PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO.

Tendo o exequente  dado causa à  extinção da execução,
ante a constrição de bens do ex-sócio, deve ser condenado
ao pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, com base no princípio da causalidade.

O  §3º  do  art.  85  do  CPC/15  estabelece  um  regramento
específico a ser aplicado nas causas em que a Fazenda
Pública componha a relação processual, observando-se os
critérios elencados nos incisos do §2º, além dos percentuais
expostos nos próprios incisos do §3º para a definição do
montante da condenação

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:
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ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível interposta  pelo  Estado da Paraíba
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Mista
da Comarca de Cabedelo que, nos autos dos Embargos à Penhora manejados
por Solon de Lucena, julgo-os procedentes para reconhecer a ilegitimidade do
embargante  para  figurar  no  polo  passivo  da  Execução  Fiscal  nº  0012151-
43.2003.815.0731, por não mais fazer parte do quadro societário da empresa
executada,  à  época  da  constituição  definitiva  da  dívida  exequenda,
determinando  a  desconstituição  das  penhoras  realizadas  às  fls.  62/66  dos
autos da referida execução fiscal.

 Condenou  o  embargado ao  pagamento  dos  honorários
advocatícios,  estes arbitrados em 15% (quinze por  cento)  sobre o valor  do
proveito  econômico  obtido  pelo  embargante,  correspondendo  ao  valor  da
avaliação dos bens penhorados, devidamente atualizados, nos termos do art.
85, §3º, I, do CPC/15.

Nas razões do seu apelo (fls. 94/100), o Estado da Paraíba revela
que o embargante deve sofrer com o ônus da sucumbência, tendo em vista não
ter cumprido com a obrigação acessória de comunicar ao fisco toda e qualquer
alteração da sociedade, nos termos do art. 67, IV, do RICMS, dando causa ao
ajuizamento da execução.

Pugna, por fim, pela exclusão da condenação ao pagamento dos
honorários advocatícios ou, alternativamente, pela sua redução.

Devidamente  intimado,  o  apelado  apresentou  contrarrazões  ao
recurso às fls. 104/107, pugnando pela manutenção da sentença.

Às fls.  114/115, a douta Procuradoria de Justiça absteve-se de
opinar,  por  considerar  ausentes  as  situações  ensejadoras  de  intervenção
ministerial obrigatória.

VOTO

O caso  dos  autos  retrata  o  manejo  dos  Embargos  à  Penhora
manejados por Solon de Lucena em face do Estado da Paraíba, em virtude de
terem  sido  penhorados  bens  de  sua  propriedade  para  a  satisfação  da
Execução Fiscal  ajuizada em face da empresa Arad do Brasil  Tecnologia e
Medição de Água Ltda, da qual é ex-sócio.

Sentenciando, o magistrado verificou que o embargante se retirou
da sociedade em 30/12/1998, com averbação da alteração contratual efetivada
no mês de março de 1999, enquanto que a dívida que funda a execução fiscal
remonta a fato gerador ocorrido entre os meses de abril a setembro de 2000,
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afastando  sua  responsabilidade  pelo  pagamento  da  exação,  condenando  o
exequente ao pagamento do ônus da sucumbência.

Em seu recurso  apelatório,  o  Estado da Paraíba  revela  que  o
embargante deve sofrer com o ônus da sucumbência, tendo em vista não ter
cumprido com a obrigação acessória de comunicar ao fisco toda e qualquer
alteração da sociedade, nos termos do art. 67, IV, do RICMS, dando causa ao
ajuizamento da execução.

A tese exposta pelo apelante não prospera.

No caso, conforme decidido na sentença e não confrontado pelo
apelante, restou claramente observado que o tributo que originou a constituição
definitiva do crédito tributário e ensejou na Execução Fiscal ajuizada contra a
empresa Arad do Brasil Tecnologia e Medição de Água Ltda tem fato gerador
em  momento  posterior  à  retirada  do  sócio  apelado  do  quadro  societário,
inclusive  com  a  devida  averbação  da  alteração  nos  quadros  da  Junta
Comercial.

Nessa  baila,  em  se  tratando  de  Execução  Fiscal  com  a
consequente penhora de bens de sócio ilegítimo para figurar no polo passivo,
constata-se que o Estado da Paraíba deu causa ao ajuizamento dos Embargos
à Penhora ora analisados, devendo suportar o ônus da sucumbência.

Com efeito, de fato ocorreu a composição da relação processual
e, como tal o demandado vencido, deve suportar o ônus da sucumbência por
incidir o princípio da causalidade.

Segundo tal princípio, quem deu causa ao processo deve arcar
com as despesas processuais e com a verba honorária, na exegese do art. 85
do Código de Processo Civil de 2015.

Analisando a matéria vertente, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
Andrade Nery1 esclarecem que:

Pelo  princípio  da  causalidade,  aquele  que  deu  causa  à
propositura  da  demanda  ou  à  instauração  de  incidente
processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra
insatisfatório  para  a  solução  de  algumas  questões  sobre
responsabilidade pelas despesas do processo.

Vale salientar, nesse cotejo, que a tese exposta pelo apelante, no
sentido  de  atribuir  culpa  ao  apelado,  em virtude  de  não  ter  comunicado  à
autoridade Fazendária a alteração contratual, não prospera.

1 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor", 10 edição revista e
ampliada, atualizado até 01.10.2007, Editora Revista dos Tribunais, pág. 222.
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É bem verdade que o art.  67,  IV  do RICMS/PB,  Lei  6.379/96,
estabelece  a  obrigação  do  contribuinte  de  comunicar  à  repartição  fiscal  as
alterações contratuais e estatutárias de interesse do Fisco, senão vejamos:

Art.  67.  São  obrigações  do  contribuinte,  dentre  outras
previstas no Regulamento:
[...]
IV - comunicar à repartição fiscal as alterações contratuais e
estatutárias de interesse do Fisco, bem como as mudanças
de  domicílio  fiscal,  venda  ou  transferência  de
estabelecimento e encerramento de atividade,  na forma e
prazos estabelecidos no regulamento;

Entretanto, conforme se observa do dispositivo supramencionado,
trata-se de obrigação acessória direcionada ao contribuinte, ou seja, ao sujeito
passivo da relação tributária, que é a empresa executada e não o sócio que se
retira  regularmente  dos  quadros  societários  da  pessoa  jurídica,  posto  que
efetuou a devida averbação da alteração na Junta Comercial.

Ademais,  a obrigação acessória não cumprida pelo contribuinte
enseja  nas  penalidades  próprias  do  regulamento  fiscal,  direcionadas  ao
desestímulo ao cometimento de novas infrações e não no ônus do sócio que
sequer pode ser chamado de contribuinte no caso específico, tendo em vista a
sua ausência dos quadros societários da empresa.

Assim,  a  penhora  dos  bens  de  parte  manifestamente  ilegítima
revela a culpa da Fazenda Pública pelo manejo dos Embargos à Penhora,
devendo ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, com base
no princípio da causalidade.

Em casos similares, a jurisprudência pátria não destoa:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  FISCAL.
EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE  ACOLHIDA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO QUE SE RETIROU
DO  QUADRO  SOCIETÁRIO  ANTES  DA CONSTITUIÇÃO
DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTINÇÃO PARCIAL DA
DEMANDA EXECUTIVA.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIOS  DA CAUSALIDADE  E  DA SUCUMBÊNCIA.
CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE MANTIDA. 1. Nos termos
do  art.  51,  caput,  do  Decreto  municipal  n.  3.215/2006,  é
responsabilidade  da  sociedade  empresária  comunicar  ao
Fisco qualquer alteração contratual, ônus que não pode ser
imputado  ao  sócio  que  dela  se  retira  regularmente.  2.
Acolhida  a  exceção  de  pré-executividade,  com  o
reconhecimento  da ilegitimidade  passiva  do  sócio  que  se
afastou  da  sociedade  empresária  antes  da  própria
constituição dos créditos tributários, são devidos honorários
advocatícios  pela  Fazenda  exequente.  3.  Aplicação  dos
princípios da causalidade e da sucumbência. 4. Recurso não
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provido.  (TJMG;  AI  1.0672.13.035483-6/001;  Relª  Desª
Áurea Brasil; Julg. 27/04/2017; DJEMG 09/05/2017

 REEXAME  NECESSÁRIO  DE  OFÍCIO  E  RECURSOS
VOLUNTÁRIOS  PRINCIPAL E  ADESIVO.  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO
QUE  SE  RETIROU  DA SOCIEDADE  ANTES  DO  FATO
GERADOR  PARA  FIGURAR  NO  POLO  PASSIVO  DA
EXECUÇÃO  FISCAL.  ALTERAÇÃO  CONTRATUAL.
OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO QUE NÃO PODE SER
IMPUTADA  AO  SÓCIO.  ÔNUS  SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIOS  DA CAUSALIDADE  E  DA SUCUMBÊNCIA.
VALOR.  RECURSO  PRINCIPAL  NÃO  PROVIDO.
RECURSO  ADESIVO.  DESERÇÃO.  NÃO
CONHECIMENTO.  Devem  ser  acolhidos  os  embargos  à
execução, reconhecendo-se a ilegitimidade do sócio que se
retirou da sociedade antes da ocorrência  do fato gerador
para  figurar  no  polo  passivo  da  execução  fiscal,  com
incidência dos ônus sucumbenciais sobre o embargado, eis
que o artigo 16, IV, da Lei Estadual nº 6.763/1975 enuncia
que é da sociedade empresária, e não do sócio que dela se
retira,  a  responsabilidade  pela  comunicação  ao  Fisco  de
qualquer  alteração  contratual.  A  imposição  dos  ônus
processuais  é  pautada  pelo  princípio  da  sucumbência,
norteado  pelo  princípio  da  causalidade,  segundo  o  qual
aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar
com  as  despesas  dele  decorrentes.  O  princípio  da
causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência,
uma vez que este é um dos elementos norteadores daquele,
pois  o  sucumbente  é  considerado  responsável  pela
instauração  do  processo,  e,  por  isso,  condenado  nas
despesas  processuais.  Os  honorários  advocatícios
sucumbenciais  devem  ser  arbitrados  em  consonância  ao
que dispunha o artigo 20 do Código de Processo Civil  de
1973,  aplicável  à  espécie.  Não  se  conhece  do  recurso
deserto.  (TJMG; APCV 1.0433.06.188220-8/001;  Rel.  Des.
Moacyr Lobato; Julg. 27/04/2017; DJEMG 09/05/2017) 

Assim, impossível o acolhimento referente à exclusão do ônus da
sucumbência.

Por outro lado, verifico assistir razão ao Estado da Paraíba no que
pertine  ao pleito  de  redução da condenação ao pagamento  dos honorários
advocatícios.

No caso,  os  honorários  advocatícios  foram arbitrados em 15%
(quinze  por  cento)  sobre  o  valor  do  proveito  econômico  obtido  pelo
embargante,  correspondendo  ao  valor  da  avaliação  dos  bens  penhorados,
devidamente atualizados, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC/15.

Nesse cotejo, compulsando os autos de penhora e avaliação dos
bens  encartados  às  fls.  62/65  dos  autos  da  Execução  Fiscal  em  apenso
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(processo nº 0012151-43.2003.815.0731), verifica-se que foram penhorados 4
(quatro) imóveis pertencentes ao embargante, com o valor total avaliado em R$
1.245.000,00  (hum  milhão  duzentos  e  quarenta  e  cinco  mil  reais),
correspondendo,  na  data  da  sentença,  à  aproximadamente  1.415  (hum mil
quatrocentos e quinze) salários-mínimos.

Com  efeito,  o  §3º  do  art.  85  do  CPC/15  estabelece  um
regramento específico a ser aplicado nas causas em que a Fazenda Pública
componha  a  relação  processual,  observando-se  os  critérios  elencados  nos
incisos do §2º, além dos percentuais expostos nos próprios incisos do §3º para
a definição do montante da condenação, senão vejamos:

Art. 85.  A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor.
[...]
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-
lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a
fixação  dos  honorários  observará  os  critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes
percentuais:
[...]
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima  de  200  (duzentos)  salários-mínimos  até  2.000
(dois mil) salários-mínimos;
[...]

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:
[...]
IV  -  será  considerado  o  salário-mínimo  vigente  quando
prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data
da decisão de liquidação.

Analisando as disposições supramencionadas,  denota-se que a
condenação do Estado da Paraíba ao pagamento dos honorários advocatícios
deve obedecer aos ditames do inciso II do §3º do art. 85, tendo em vista que o
proveito econômico obtido com a desconstituição das penhoras remonta ao
valor de R$ 1.245.000,00 (hum milhão duzentos e quarenta e cinco mil reais),
correspondendo,  na  data  da  sentença,  à  aproximadamente  1.415  (hum mil
quatrocentos e quinze) salários-mínimos.
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Logo, considerando o grau de zelo do causídico do embargante,
bem como a natureza e a importância da causa, reputo como sendo razoável a
fixação dos honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor do
proveito econômico obtido, consubstanciado no valor da avaliação dos bens
penhorados às fls. 62/65 dos autos da Execução Fiscal em apenso (processo
nº 0012151-43.2003.815.0731).

Face ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO para
reduzir o percentual fixado a título de honorários advocatícios a 8% (oito por
cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondendo ao valor da
avaliação dos bens penhorados às fls. 62/65 dos autos da Execução Fiscal em
apenso (processo nº 0012151-43.2003.815.0731).

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o  Dr. Tércio
Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir o Des. Leandro dos Santos).
Presente  à  sessão  a Exmª.  Drª.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 01 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
     RELATOR
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