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REMESSA  E  APELAÇÃO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO
FISCAL.  ICMS  E  MULTA.  CARÁTER  CONFISCATÓRIO.
REDUÇÃO.  LEI  BENÉFICA  POSTERIOR.  PERDA
SUPERVENIENTE  DO  OBJETO.  NÃO  OCORRÊNCIA.
DISCUSSÃO  QUANTO  AOS  ASPECTOS  JURÍDICOS  DA
OBRIGAÇÃO  TRIBUTÁRIA.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

-  Caso  em que a  multa  fiscal  estimada em 200% mostra-se
confiscatória,  de  forma  que  é  possível  sua  redução  para  o
patamar  de  100%,  de  acordo  com  o  entendimento  dos
Tribunais Superiores.

-  Os  ônus  sucumbenciais  subordinam-se  ao  princípio  da
causalidade,  devendo ser suportados por quem deu causa à
instauração do processo e ficou vencido.

- “É certo que lei superveniente que beneficiou contribuinte
não  pode  onerá-lo  com  responsabilidade  pelos  honorários
advocatícios”. (REsp nº 1338404/rs - rel. min. eliana calmon - 2ª
turma - dje 7-5- 2013)

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

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
por unanimidade,  negar provimento aos recursos,  nos termos do voto do relator,
integrando a decisão a certidão de fl. 138.



RELATÓRIO

Trata-se de remessa oficial e apelação interposta pelo Estado da
Paraíba contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Campina Grande nos autos dos embargos à execução, opostos por ID
Bonato e Cia Ltda em desfavor do Estado da Paraíba.

Na  sentença,  o  douto  magistrado  a  quo julgou  parcialmente
procedentes os embargos à execução, para o fim de reduzir a multa fiscal aplicada
para o patamar de 100% sobre o débito principal, a ser apurado em liquidação de
sentença.

Condenou  as  partes,  reciprocamente,  ao  pagamento  de
honorários advocatícios.

Inconformado,  o  embargado  interpôs  o  presente  recurso
apelatório,  pugnando  pela  reforma  da  sentença  e  argumentando,  em  síntese:  a
superveniência da Lei Estadual nº 10.008/2013 e a redução no percentual de 100%
(cem por cento) da multa, razão pela qual ocorreu a perda superveniente do interesse
processual, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, §
1º, do RITJPB c/c o art. 178, do CPC.

É o que importa relatar. 

VOTO

A matéria  devolvida  a  esta  Corte  de  Justiça  diz  respeito  ao
caráter confiscatório da multa de 200% cobrada pelo Fiscal Estadual, bem como o
reconhecimento ao não da perda superveniente do objeto dos embargos à execução
fiscal, em razão de lei posterior benéfica que reduziu a multa aplicada em processo
administrativo tributário.

A resposta a essa indagação é simples e não demanda maiores
digressões, adiantando que o presente recurso não merece prosperar.

É certo ser cabível a imposição de multa, a qual se constitui em
sanção  pelo  inadimplemento  do  crédito  tributário,  visando  desestimular  sua
reiteração,  visto,  em  tais  casos,  como  conduta  ilícita.  Sua  cobrança  apresenta-se
legítima,  principalmente  quando  não  é  desproporcional  à  capacidade  do



contribuinte. 

Contudo, o princípio do não confisco em matéria tributária (art.
150, IV, da CRFB) constitui a interdição pela Constituição da República de qualquer
pretensão governamental que possa conduzir à injusta apropriação estatal, ainda que
parcial,  do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes,  o que significaria o
comprometimento do exercício de direitos fundamentais diante da insuportabilidade
da carga tributária.

Conforme  consignado  em  precedentes  dos  Tribunais  e  das
Primeira  e  a  Segunda  Turmas  do  Supremo  Tribunal  Federal  têm  considerado
confiscatórias multas tributárias estimadas em patamar superior a 100% do valor do
débito:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
LANÇAMENTO  POR  HOMOLOGAÇÃO.  NECESSIDADE  DE
NOTIFICAÇÃO.  CARÁTER  CONFISCATÓRIO  DA  MULTA
FISCAL.  Em  se  tratando  de  débito  declarado  pelo  próprio
contribuinte, não se faz necessária sua homologação formal, motivo
por  que  o  crédito  tributário  se  torna  imediatamente  exigível,
independentemente de qualquer  procedimento administrativo ou
de  notificação  do  sujeito.  O  valor  da  obrigação  principal  deve
funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a
abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de
100%. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, AI 838302
AgR,  Relator  (a):  Min.  ROBERTO  BARROSO,  Primeira  Turma,
julgado  em  25/02/2014,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-063
DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014) 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
MULTA FISCAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. VIOLAÇÃO AO
ART.  150,  IV,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  AGRAVO
IMPROVIDO. I – Esta Corte firmou entendimento no sentido de
que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor
do tributo devido. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.
(STF,  RE  657372  AgR,  Relator  (a):  Min.  RICARDO
LEWANDOWSKI,  Segunda  Turma,  julgado  em  28/05/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-108  DIVULG 07-06-2013  PUBLIC
10-06-2013) 

Dessa feita, a multa aplicada no percentual de 200% deve ser
reduzida  para  o  patamar  de  100%  do  valor  do  crédito,  destacando-se  que  a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da possibilidade
de aproveitamento da certidão de dívida ativa na hipótese de readequação do título
por  simples  cálculo  aritmético,  de  modo que o  título  não perde os  requisitos  de
liquidez e certeza diante da viabilidade de se expurgar o excesso (AgRg no AREsp
380.739/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado



em 19/11/2013, DJe 06/12/2013 e AgRg no AREsp 315.558/PE, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 06/12/2013).

Tanto  é  assim,  que  a  própria  autoridade  fazendária,  ao
reconhecer  a  ilegalidade  e  arbitrariedade  da  multa  fiscal  no  patamar  de  200%
(duzentos  por  cento)  editou  a  Lei  nº  10.008/2013,  reduzindo  a  multa  para  o
percentual de 100% (cem por cento) do crédito tributário.

Quanto ao pedido de perda superveniente do objeto, por ter a
Lei nº 10.008/2013 reduzido, de ofício, o percentual da multa fiscal sobre o débito
tributário de 200% (duzentos por cento) para 100% (cem por cento),  não se pode
deixar de considerar que o pedido do embargante não se restringiu apenas a esta
redução.

Na  verdade  o  pedido  do  embargante,  dentre  outros,  era  o
cancelamento total da multa exigida no percentual de 200% ou, casso assim não fosse
entendido, a redução ao percentual de 30% (trinta por cento), limite estabelecido na
Constituição Federal.

Dessa forma, não se pode reconhecer a perda superveniente do
objeto da ação em razão de edição de lei posterior benéfica a qual reduziu a multa
sobre o débito  tributário  de  200% para 100%,  uma vez que,  consoante já  dito,  o
pedido do embargante, ora apelado, não se restringiu apenas a redução.

Quanto aos honorários, em nosso ordenamento jurídico vige o
princípio  da  causalidade,  que  estabelece  que  a  responsabilidade  pelas  custas,
despesas processuais e honorários advocatícios é daquele que sem razão jurídica deu
causa à instauração do processo.

Não se pode admitir que a redução da multa por ato normativo
em benefício do contribuinte acabe por onerá-lo com a responsabilidade pelos ônus
da  sucumbência,  mormente  considerando  que  se  está  diante  de  fato  posterior  e
imprevisível  em  relação  à  pretensão  por  ele  inicialmente  deduzida,  debitável
exclusivamente ao Estado da Paraíba.

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO  –  EMBARGOS  Á
EXECUÇÃO – MULTA – REDUÇÃO – LEI BENÉFICA POSTERIOR
–  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  –  PRINCÍPIO  DA
CAUSALIDADE.
1.  Os  ônus  sucumbenciais  subordinam-se  ao  princípio  da
causalidade,  devendo  ser  suportados  por  quem  deu  causa  à
instauração do processo e ficou vencido.
2. Lei superveniente que beneficiou contribuinte não pode onerá-lo



com responsabilidade  pelos  honorários  advocatícios.  Precedentes
controvertidos.
3.  Recurso  especial  provido  (STJ,  2.ª  Turma,  REsp  1338404-RS,
unânime,  rel.  min.  Eliana  Calmon,  j.  23/4/2013,  in  DJe  7/5/2013.
Apelação cível n.º 1178220-8 (3.ª Câmara Cível)

Diante  de  tais  considerações,  nego  provimento  aos  recursos
oficial e apelatório, mantendo incólumes todos os termos da sentença guerreada. É
como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  aos
recursos, nos termos do voto do relator.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o
Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza, Juiz de Direito Convocado, com jurisdição plena
para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho o Exmo, e o
Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente a representante do Ministério Público,  na pessoa da
Excelentíssima Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 01 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


