
Apelação Cível n. 2014.041238-7, de Braço do Norte
Relator: Des. João Batista Góes Ulysséa

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REPASSE
DE VALOR PARA CLIENTE DECORRENTE DE VERBA
INDENIZATÓRIA, COM O ABATIMENTO DO IMPOSTO DE
RENDA. ILEGALIDADE.

Nos termos do artigo 39 do decreto n. 3.000, de 1999, que
"regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e
administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza", estão isentos de tributação "os seguros
recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de
morte ou invalidez permanente do participante". Portanto, ainda
que haja autorização no contrato de honorários, não pode o
advogado realizar o desconto do imposto renda, sob pena de
apropriação indébita.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
"Para a configuração da lide temerária do artigo 17 do Código

de Processo Civil, é necessária a presença concomitante dos
elementos objetivo e subjetivo: o primeiro deles insere-se no dano
processual e requer a comprovação do prejuízo efetivo causado à
parte contrária com a conduta injurídica do litigante de má-fé; o
segundo consubstancia-se no dolo ou culpa grave da parte
maliciosa, cuja prova deve ser produzida nos autos, não podendo
ser aquilatada com base na presunção" (Apelação Cível n.
2007.014196-7, rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben).

RECURSO ADESIVO DA AUTORA. ALEGADO
CERCEAMENTO DE DEFESA. INSURGÊNCIA NÃO
VENTILADA NO APELO INTERPOSTO PELO REQUERIDO.
AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ANÁLISE
PREJUDICADA.

É inviável o conhecimento de reclamo adesivo que discute
matéria não tratada no recurso principal, por ausência do
requisito da pertinência temática.

SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO E ADESIVO
NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2014.041238-7, da comarca de Braço do Norte (2ª Vara Cível), em que é apte/rdoad



Adriani Nunes Oliveira, e apda/rtead Maria Goreti Camilo Walter:

A Segunda Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, negar
provimento ao recurso e não conhecer do recurso adesivo. Custas Legais.

O julgamento, realizado no dia 26 de novembro de 2015, foi presidido
pelo pelo Exmo. Sr. Des. Newton Trisotto, com voto, e dele participou o Exmo. Sr.
Des. Gilberto Gomes de Oliveira.

Florianópolis, 17 de dezembro de 2015.

João Batista Góes Ulysséa
RELATOR

Gabinete Des. João Batista Góes Ulysséa



RELATÓRIO

Adriani Nunes Oliveira e Maria Goreti Camilo Walter interpuseram,
respectivamente, apelação cível e recurso adesivo contra a sentença que, proferida
nos autos da ação de prestação de contas n. 010.08.002559-5, as julgou prestadas e
condenou o Requerido ao pagamento da quantia de R$ 5.742,89 (cinco mil
setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos), com juros de mora,
desde a citação, e corrigida monetariamente, a partir da data constante no alvará
(30-4-2008).

Em suas razões, o Réu/Apelante sustentou, que: (a) o contrato
entabulado pelas partes foi firmado sem que houvesse qualquer coação, com
previsão de desconto, além de 25% a título de honorários, de 27% referente ao
imposto de renda, por o alvará ter saído na conta do procurador; (b) conforme
declaração de imposto de renda acostada aos autos, resultou demonstrado que
recolheu imposto sobre o valor de R$ 21.269,91, o que demonstra, apesar de ter
passado à Autora o valor de R$ 15.527,03, que não teve proveito sobre a diferença
entre tais valores, motivo pelo qual, a determinação sentencial de devolver à Autora o
valor de R$ 5.742,89 estará lhe provocando dupla punição; e (c) a Apelada deve ser
condenada às penas por litigância de má-fé, uma vez que omitiu a exata quantia que
recebeu, o que induziu o magistrado a erro.

Requereu o provimento do recurso para que seja reformada a sentença,
e, consequentemente, afastada a obrigação de pagar à Autora o valor reclamado.

A Autora, além de apresentar contrarrazões, recorreu adesivamente,
objetivando a cassação da sentença por cerceamento de defesa.

O Réu apresentou contrarrazões ao recurso adesivo.
Esse é o relatório.

Gabinete Des. João Batista Góes Ulysséa



VOTO

Trata-se de apelação cível e recurso adesivo, interpostos por Adriani
Nunes Oliveira e Maria Goreti Camilo Walter, respectivamente, contra a sentença que
julgou prestadas as contas e condenou o Réu ao pagamento de R$ 5.4742,89, com
as correções legais, além de custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A Autora propôs a presente demanda, a fim de que o advogado Réu, ora
Apelante, prestasse contas dos valores recebidos nos autos da ação n.
159.04.0003440, acerca dos alvarás no valor de R$ 28.359,89 e de R$ 4.220,77.

Tratando-se o alvará de menor valor dos honorários advocatícios
sucumbênciais, verba exclusiva ao patrono da Autora, aqui Apelante, a celeuma
cinge-se ao valor principal de R$ 28.359,89, do qual foi subtraído 25%, a título de
honorários advocatícios ajustado em contrato (fl. 38), cujo resultado (R$ 21.269,91),
sofreu dedução de 27% do imposto de renda, pelo Requerido, cujo resultado (R$
15.527,03) foi repassado à Autora, conforme recibo de fl. 39.

Contra a decisão que reconheceu que cabia à Autora não apenas o
valor de R$ 15.527,03, mas de R$ 21.269,92, por entender que sobre a verba
indenizatória não incide imposto de renda, se insurgiu o Apelante, sustentando que
resultou demonstrado, com a juntada de sua declaração anual, o recolhimento do
referido tributo. Por consequência, entende que não teve qualquer benefício com a
referida verba, além da manutenção da decisão voltada para devolução da diferença
entre tais valores, lhe penalizará em dobro, desrespeitando o contrato de serviços
advocatícios ajustado entre as partes.

Rejeita-se a posição sustentada. Como bem destacou o juiz a quo, nas
ações reparatórias decorrentes de morte ou invalidez, não há incidência de tributação;
portanto, mesmo que houvesse autorização em contrato, não poderia o advogado
realizar tal desconto, conforme segue:

Nota-se, das fls. 49/52, bem como da resposta de fls. 35/37 e da manifestação
de fls. 68/74, ser incontroverso que a verba depositada na conta do causídico é
decorrente da condenação Sul América Seguros de Vida e Previdência S/A ao
pagamento de indenização por morte do segurado (Paulo Oliveira Walter), cuja
beneficiária era a autora.

Prevê o artigo 39 do decreto n. 3.000,0 de 1999, legislação que "regulamenta a
tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza", serem isentos de tributação "os seguros recebidos
de entidades de previdência privada decorrentes de morte ou invalidez permanente
do participante".

No extrato de fl. 41, referente ao imposto de renda do réu declarado referente
ao exercício de 2009, o valor do seguro não foi objeto de dedução, mas tão somente
a verba honorária (sucumbencial), que teve abatimento de R$ 611,89.

Assim, não há motivos para retenção de 27%, já que não incidiu tal desconto
pela instituição financeira quando do levantamento do alvará.

Do valor destinado à autora no processo judicial (R$ 28.359,89), há que se
descontar apenas os 25% referentes ao tópico anterior.
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Tem-se como devido àquela que exigiu a prestação de contas, portanto, o
quantum de R$ 21.269,92 (fls. 81 e 82).

Desta maneira, correta a sentença que condenou o Réu ao pagamento
de R$ 5.742,89 (cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove
centavos) em favor da Autora, pois esta não pode ser prejudicada por um erro do
primeiro, caso o valor que este alega ter suportado como imposto de renda realmente
se refira à indenização ora em questão.

O Réu/Apelante também pugna pela imposição da penalidade relativa à
litigância de má-fé, porque a Autora teria induzido o Judiciário a erro ao alterar a
verdade dos fatos.

Não procede. Segundo o disposto no artigo 17, do Código de Processo
Civil, reputa-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
Vl - provocar incidentes manifestamente infundados.
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

A condenação por litigância de má-fé, nos termos do dispositivo
transcrito, exige a presença concomitante dos elementos objetivo e subjetivo do tipo:
o primeiro deles é o dano processual, que deve ser concretamente provado nos
autos; o segundo, exsurge do dolo ou da culpa grave da parte, que deve estar
sobejamente à vista. Nesse norte, esta Segunda Câmara de Direito Civil, em acórdão
da lavra do Desembargador Luiz Carlos Freyesleben, já deixou assentado que:

A configuração da litigância de má-fé, tratada no artigo 17 do Código de
Processo Civil, depende da presença concomitante dos elementos objetivo e
subjetivo: o primeiro representado pelo dano processual, exigindo a prova do efetivo
prejuízo causado à parte contrária, e o segundo consubstanciado no dolo ou na
culpa grave da parte maliciosa, cuja prova há de ser efetiva, não se admitindo
presunções a respeito. (Agravo de Instrumento n. 2010.071861-0, da Capital, rel.
Des. Luiz Carlos Freyesleben, j. 04-10-2012).

São incontáveis os precedentes desta Corte de Justiça:
A litigância de má-fé imprescinde da presença de dois requisitos: um objetivo,

ligado ao dano processual à parte contrária; outro, subjetivo, consistente na maldade
processual tendente a prejudicar o ex adverso, sem o que não se há de falar em
indenização (Apelação Cível n. 2009.071479-7, de Blumenau, rel. Des. Gilberto
Gomes de Oliveira, j. 25-4-2013).

Assim sendo, "para a configuração da lide temerária do artigo 17 do Código de
Processo Civil, é necessária a presença concomitante dos elementos objetivo e
subjetivo: o primeiro deles insere-se no dano processual e requer a comprovação do
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prejuízo efetivo causado à parte contrária com a conduta injurídica do litigante de
má-fé; o segundo consubstancia-se no dolo ou culpa grave da parte maliciosa, cuja
prova deve ser produzida nos autos, não podendo ser aquilatada com base na
presunção" (TJSC, Ap. Cív. n. 2007.014196-7, de Balneário Camboriú, rel. Des. Luiz
Carlos Freyesleben, j. em 12-11-2009). (Apelação Cível n. 2010.019196-2, de
Joinville, rel. Des. Guilherme Nunes Born, j. 9-5-2013).

Para a configuração da litigância de má-fé devem estar presentes fortes
indícios de atuação dolosa ou culposa da parte e prejuízo processual para a parte
contrária, componentes que dispensam a produção de provas, consoante a clareza e
literalidade das hipóteses insculpidas no art. 17 do Código de Processo Civil, todavia
ausentes na situação em exame. (Apelação Cível n. 2013.046191-6, de Campo Belo
do Sul, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, j. 1º-10-2013).

Na hipótese, não se vislumbra os elementos caracterizadores da
litigância de má-fé, pois não há prova de conduta maliciosa praticada pela Autora.

Por fim, postula a Autora/Apelante, ainda em sede de recurso adesivo, a
cassação da sentença por alegado cerceamento de defesa, pois, com a postulada
prova testemunhal pretendia demonstrar a higidez ou não do recibo de fl.39, no valor
de R$ 15.527,03.

Todavia, o adesivo não pode ser conhecido por ausência de pertinência
temática em relação ao recurso principal, conforme art. 500, caput, do Código de
Processo Civil:

Cada parte interporá o recurso, independentemente, no prazo e observadas as
exigências legais. Sendo, porém, vencidos autor e réu, ao recurso interposto por
qualquer deles poderá aderir a outra parte. O recurso adesivo fica subordinado ao
recurso principal e se rege pelas disposições seguintes: [...]

Da leitura do dispositivo supracitado, a interposição de apelo na forma
adesiva está condicionada às matérias abordadas no apelo principal, fato que
inviabiliza a sua apreciação, porque a lei prevê o requisito da subordinação. Por
consequência, as matérias tratadas no apelo subordinado devem guardar relação
com as tratadas no autônomo, sob pena daquele não ser conhecido.

Todavia, a matéria suscitada pela Autora não foi rebatida no recurso da
Ré, de forma que aceitar o adesivo, sem delimitar seu tema ao que foi discutido no
recurso principal, representa tratamento desigual às partes, porque confere para uma
delas o direito de decidir quando irá atacar a sentença, na parte que só a mesma foi
desfavorável. Este tratamento diferenciado é vedado tanto pelo Código de Processo
Civil (art. 125, inciso I), como pela Constituição da República Federativa do Brasil (art.
5º, caput).

É o entendimento deste Tribunal:
Caso o litigante deixe fluir in albis o seu prazo para interpor o recurso de

apelação próprio, ocorre coisa julgada formal, de modo que não pode ele se valer do
recurso subordinado para veicular assunto não ventilado no reclamo principal
(portanto, já precluso), cujo teor deveria ter sido objeto de apelo independente, no
prazo originário. (Agravo em Apelação Cível n. 2010.043838-9/0001.00, de Rio do
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Sul, rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves, j. em 12-5-2011).
[...] RECURSO ADESIVO DOS REQUERENTES. MATÉRIA NÃO VERSADA

NO RECURSO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO
NÃO CONHECIDO.

A pertinência de temas entre a apelação e o recurso adesivo é condição sine
qua non, para o conhecimento deste último, já que o recurso adesivo fica
subordinado ao recurso principal, ex vi do art. 500, do Código de Processo Civil.
(Apelação Cível n. 2012.078405-5, de Balneário Camboriú, rel. Des. Saul Steil, j.
15-1-2013).

E, desta Segunda Câmara Civilista:
DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. [...] RECLAMO ADESIVO.

CONHECIMENTO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
[...] 4. Não é de se conhecer de recurso adesivo, na parte versante sobre

matéria jurídica não agitada no reclamo principal, ausente, portanto, o
pressuposto da pertinência temática. (TJSC, Apelação Cível n. 2009.018317-4, de
Orleans, rel. Des. Trindade dos Santos, j. 13-09-2012).

RECURSO ADESIVO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA NÃO VERIFICADA.
INADMISSIBILIDADE.

Não se conhece do adesivo se a sua matéria extrapola o conteúdo da apelação
interposta pela parte adversa [...] (Apelação Cível n. 2008.030907-4, de Turvo, rel.
Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 7-3-2013).

Dessa forma, não se conhece do adesivo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso apelatório e não se

conhece do adesivo.
Esse é o voto.
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