
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO
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RELATOR :  Des. José Ricardo Porto
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AGRAVADO : Indústrias Matarazzo de Óleos do Nordeste Ltda
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AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO  CÍVEL.
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  FISCAL.  IMPOSTO
PREDIAL  TERRITORIAL  URBANO  –  IPTU.
IMPROCEDÊNCIA  NA  ORIGEM.  SUCESSÃO
EMPRESARIAL.  INOCORRÊNCIA.  EMPRESAS
DISTINTAS PERTENCENTES A UM MESMO GRUPO
ECONÔMICO.  ALTERAÇÃO  DO  POLO  PASSIVO
CONSTANTE  NA  CERTIDÃO  DA  DÍVIDA  ATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.  VEDAÇÃO  CONSTANTE  NA
SÚMULA  Nº  392  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  NULIDADE  DA  CDA.    EXTINÇÃO  DO
PROCESSO  SEM  EXAME  DO  MÉRITO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM
OBSERVÂNCIA  À  NORMA  PROCESSUAL.
MANUTENÇÃO  DA  MONOCRÁTICA  IMPUGNADA.
DESPROVIMENTO DA SÚPLICA.

- “A Primeira Seção/STJ pacificou entendimento no sentido
de que o fato de haver pessoas jurídicas que pertençam ao
mesmo  grupo  econômico,  por  si  só,  não  enseja  a
responsabilidade solidária, na forma prevista no art. 124 do
CTN. Precedentes:  EREsp  859616/RS,  Rel.  Ministro
MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  PRIMEIRA  SEÇÃO,
julgado em 09/02/2011, DJe 18/02/2011; EREsp 834044/RS,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 29/09/2010).(...).”
(STJ - AgRg no Ag 1392703/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  07/06/2011,  DJe
14/06/2011).

- “A Fazenda Pública pode substituir  a certidão de dívida
ativa  (CDA)  até  a  prolação  da  sentença  de  embargos,
quando se tratar de correção de erro material  ou formal,
vedada  a  modificação  do  sujeito  passivo  da  execução.”
(Súmula nº 392 do Superior Triunal de Justiça).
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- Não merece alteração a verba honorária de sucumbência quando a
mesma se mostra dentro dos parâmetros processuais.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno apresentado  pelo Município de João Pessoa, contra a
monocrática de fls. 136/138, que deu provimento ao apelo interposto nos autos dos Embargos à
Execução Fiscal opostos pela Indústrias Matarazzo de Óleos do Nordeste Ltda.

Em suas razões recursais (fls. 141/145), a Fazenda Municipal alega ter havido mera
correção de erro contida na Certidão da Dívida Ativa objeto da lide, situação que não contraria o
entendimento da Súmula nº 392, do Superior Tribunal de Justiça, conforme entendeu este relator.

Demais disso, defende a readequação dos honorários sucumbenciais de acordo com
os parâmetros legais.

Com base no exposto, requer o provimento da irresignação.

Contrarrazões apresentadas (fls. 149/154).

É o bastante para o relatório.

VOTO

O inconformismo não merece acolhimento.

Insiste o ente agravante em ver validado o título que instrui execução fiscal contra a
qual foram opostos embargos pela empresa agravada.

A ação executiva (processo nº 200.2004.019163-3), que motivou a impugnação em
comento, está fundada em Certidão de Dívida Ativa (CDA) relativa a exigência de Imposto Predial
e Territorial Urbano (IPTU) – exercício 2003, referente ao imóvel localizado na Rua da República,
n.  138,  Varadouro,  nesta  cidade,  no valor  de R$ 5.608,57 (cinco mil,  seiscentos  e  oito  reais  e
cinquenta  e  sete  centavos),  informação  que  se  constata  da  leitura  de  fls.  02/03  dos  autos,
inicialmente ajuizada em face das Indústrias Reunidas F. Matarazzo S/A.

Posteriormente, a edilidade peticionou às fls. 39/41 da execução fiscal, requerendo a
penhora do prédio acima mencionado e, em ato contínuo, pleiteou a substituição do polo passivo da
lide, para incluir a ora suplicante.

Na monocrática ora questionada,  restou consignado que  o imóvel  em questão,  de
fato, passou das Indústrias Reunidas F. Matarazzo S/A para as Indústrias Matarazzo de Óleos do
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Nordeste Ltda, ressalvando-se, no entanto, que tal transferência não se deu por mera sucessão
empresarial com mudança na razão social.

Primeiramente,  depreende-se  do  Instrumento  de  Adaptação  e  Consolidação  do
Contrato Social, constante às fls. 64/69 do feito executivo em apenso, que a Indústria Reunidas F.
Matarazzo possui o CNPJ nº 61.596.078/0001-05, este diverso das Indústrias Matarazzo de Óleos
do  Nordeste  Ltda,  cujo  CNPJ  tem  o  nº  09.185.794/0001-80,  o  que  demonstra  se  tratarem  de
instituições distintas, sendo a primeira mera acionista da segunda.

Ademais,  a  Certidão  de  Inteiro  Teor  da  Matrícula  do  mencionado  imóvel  (fls.
102/106) informa que, “em 28.05.1980, foi realizada a Assembléia Geral Extraordinária, na qual
se deliberou pela conferência de bens ao aumento de capital da  INDÚSTRIAS MATARAZZO DE
ÓLEOS DO NORDESTE Ltda., com sede na Rua da República, 138, João Pessoa – PB, inscrita no
CNPJ  sob  o  nº  09.185.794/0001-80,  dentre  eles  o  imóvel  da  presente  matrícula,  que  era de
propriedade  das  Indústrias  Reunidas  F.  Matarazzo,  acima  qualificada,  conforme  comprova  a
referida Ata, ou seja,  de acordo com o que ficou decidido na referida Assembléia, as Indústrias
Reunidas F. Matarazzo transferiu para a empresa Indústrias Matarazzo Óleos do Nordeste S.A o
imóvel constante da presente matrícula, para a elevação do seu capital mediante a incorporação
do  citado  bem  ao  seu  patrimônio, não  havendo  MUDANÇA  da  razão  social  da  Indústrias
Reunidas  F.  Matarazzo  para  Indústrias  Matarazzo  de  Óleos  do  Nordeste,  ficando  assim
retificado o AV-2 da presente matrícula” (fls. 70).

Desse modo, a CDA que instrui a demanda, desde o seu nascedouro, deveria ter sido
expedida contra as Indústrias Matarazzo de Óleos do Nordeste S.A., porquanto a edilidade exige
IPTU referente ao ano de 2003. 

Contudo, não foi isso o que ocorreu, mas sim uma retificação da CDA em debate, o
que não se pode admitir, por se tratar de evidente modificação do sujeito passivo da execução, em
clara afronta ao previsto na  Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, conforme delineado no
decreto agravado.

Na ocasião,  acrescentou-se  que  o  fato  de  duas  empresas  pertencerem ao mesmo
grupo econômico não configura solidariedade entre elas. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISS. EXECUÇÃO FISCAL.
PESSOAS JURÍDICAS QUE PERTENCEM AO MESMO GRUPO
ECONÔMICO.  CIRCUNSTÂNCIA  QUE,  POR  SI  SÓ,  NÃO
ENSEJA SOLIDARIEDADE PASSIVA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que inadmitiu
recurso especial  interposto  em face  de  acórdão do Tribunal  de
Justiça  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  que  decidiu  pela
incidência do ISS no arrendamento mercantil e pela ilegitimidade
do Banco Mercantil do Brasil S/A para figurar no pólo passivo da
demanda.
2. A Primeira Seção/STJ pacificou entendimento no sentido de
que o fato de haver pessoas jurídicas que pertençam ao mesmo
grupo  econômico,  por  si  só,  não  enseja  a  responsabilidade
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solidária,  na forma prevista no art.  124 do CTN. Precedentes:
EREsp  859616/RS,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/02/2011,  DJe
18/02/2011;  EREsp  834044/RS,  Rel.  Ministro  MAURO
CAMPBELL  MARQUES,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
08/09/2010, DJe 29/09/2010).
3. O que a recorrente pretende com a tese de ofensa ao art. 124 do
CTN - legitimidade do Banco para integrar a lide -, é, na verdade,
rever  a  premissa  fixada  pelo  Tribunal  de  origem,  soberano  na
avaliação do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que
é vedado ao Superior Tribunal de Justiça por sua Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(STJ  -  AgRg  no  Ag  1392703/RS,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 14/06/2011).

Quanto ao pleito de redimensionamento da verba honorária sucumbencial,  o
quantum foi  fixado  em 20% (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  da  causa,  dentro  dos  parâmetros
estipulados pelo Código de Processo Civil, sendo apropriado à presente hipótese.

Por  essas  razões,  deve  a  monocrática  impugnada  ser  mantida,  pois  prolatada  de
acordo com os preceitos jurídicos aplicáveis à espécie, inclusive com apoio de jurisprudência de
Tribunal Superior.

Com essas considerações, DESPROVEJO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além do relator,  o Exmo.  Des.  José Ricardo Porto,  o Exmo.  Des.  Leandro  dos
Santos) e a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 
Presente à sessão a representante do Ministério Público,  Dra. Vasti Cléa Marinho

Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/04 e J/12 (r)
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