
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO LIMINAR
Agravo de Instrumento nº 0000581-02.2015.815.0000  —  1ª  Vara de Executivos  Fiscais  da 
Capital
Relator : João Batista Barbosa - Juiz convocado em substituição ao Des. Saulo Henriques de 

Sá e Benevides
Agravante : Carlos Roussenq
Advogado : Renata Arcoverde Ayres Hohl
Agravado : Estado da Paraíba

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  FISCAL. 
EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.  ALEGAÇÃO  DE 
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO 
PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO 
SUSPENSIVO.  AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 
INDEFERIMENTO. 

— Ausentes  um  dos  requisitos  que  autorizam  a  concessão  de 
requerimento  liminar  (fumus  boni  iuris  e  o  periculum in  mora)  é  de  se 
indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Roussenq contra 
decisão proferida pelo juiz da 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, que indeferiu a exceção de 
pré-executividade proposta nos autos da ação de execução fiscal, por entender que a matéria tratada 
e discutida carece de dilação probatória.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar a exceção de pré-executividade, 
decidiu pelo não acolhimento do pedido, por entender que a excipiente não comprovou a ausência 
da prática de atos com excesso de poder ou infração à lei ou ao contrato social (art. 135 do CTN). 

Em suas razões recursais, o agravante pugna pela procedência da exceção de 
pré-executividade,  sob  a  alegação  de  que  não  pode  responder  pessoalmente  pelas  obrigações 
contraídas em nome da empresa, por não possuir poder de gerência. Por fim, pugnou pela concessão 
do efeito suspensivo ao recurso. 

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, cumpre ressaltar que para se deferir, nos termos do art. 558, do 
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CPC, pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo, necessária a existência dos requisitos 
legais que o autorizam, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.

Sendo ainda imprescindível, nos termos do mencionado art. 558 do CPC, a 
presença de relevante fundamentação que possa levar o relator a entender pela concessão do efeito 
suspensivo. 

No caso em tela, o agravante pretende que seja concedida medida liminar no 
presente agravo, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida até o final julgamento 
do presente recurso e conhecimento da matéria de mérito.

Pois bem.

A exceção  de  pré-executividade  consiste  na  possibilidade  do  devedor, 
independentemente  de  penhora  ou  embargos,  em qualquer  fase  do  procedimento,  submeter  ao 
magistrado,  nos próprios autos de execução,  matéria  de ordem pública,  tais  como pressupostos 
processuais, condições da ação, prescrição, decadência, coisa julgada, pagamento ou novação (art. 
267, IV, V e VI, do CPC), bem como fatos modificativos ou extintivos do direito do exeqüente e 
nulidades  ou  defeitos  do  título  executivo,  desde  que  evidentes,  flagrantes  e  suficientemente 
provadas de plano, não cabendo, por conseguinte, dilação probatória.

Ademais,  ainda  quanto  ao  campo  de  aplicação  da  mencionada  exceção, 
torna-se necessário lembrar a impossibilidade de discussão de matéria de fato, cuja demonstração 
carece de uma grande dilação probatória.

Nesse sentido:

“As matérias passíveis de serem alegadas em exceção de pré-executividade não são 
somente as de ordem pública, mas também os fatos modificativos ou extintivos do 
direito do exeqüente, desde que comprovados de plano, sem necessidade de dilação 
probatória.”1

“1. O critério definidor das matérias que podem ser alegadas em objeção de pré-
executividade é o fato de ser  desnecessária a dilação probatória,  afastando-se a 
distinção fincada, exclusivamente, na possibilidade de conhecimento de ofício pelo 
Juiz.
2.  Passou-se  a  admitir  essa  forma excepcional  de  defesa  para  acolher  exceções 
materiais,  extintivas  ou  modificativas  do  direito  do  exeqüente,  desde  que 
comprovadas de plano e desnecessária a produção de outras provas além daquelas 
constantes dos autos ou trazidas com a própria exceção.”2

Ressalte-se que a esfera de abrangência da  exceção tem sido flexibilizada 
pela jurisprudência mais recente,  a qual admite,  v.g.,  a argüição de prescrição,  de ilegitimidade 
passiva do executado, e demais matérias prima facie evidentes,  posto não demandarem  dilação 
probatória.  Precedentes:  EREsp 614272/PR,  1ª  Seção,  Rel.  Min.  Castro Meira,  DJ 06/06/2005; 
EREsp 388000/RS, Corte Especial, Rel. para acórdão Min. José Delgado, DJ 28/11/2005. (AgRg no 
1 STJ  –  REsp  831.877/SP,  Rel.  Ministro   CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em  26.09.2006,  DJ 
05.10.2006 p. 296.

2 STJ  –  REsp 769768/MG,  Rel.  Ministro   CASTRO MEIRA,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em 20.09.2005,  DJ 
17.10.2005 p. 287.
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Resp n. 992.125/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-2-2009)

Sobre o tema, Araken de Assis ensina:

Esta ampliação do campo de incidência natural da exceção, ao mesmo tempo que 
revela  o  acerto  da  terminologia  tradicional,  em  lugar  da  restritiva  "objeção", 
provoca  fundada  dúvida  quanto  à  existência  de  homogeneidade  nas  questões 
ventiladas por tal via. (...) Examinando a casuística do assunto, porém, há um traço 
constante: o caráter restrito da prova admissível na exceção. (Manual do Processo 
de Execução, 8. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. Pg. 281)

A exceção, como se vê, é instrumento processual de cognição limitada, onde 
poderão ser argüidas  somente matérias que não demandem provas além das já juntadas  com a 
inicial. Se necessária uma dilação probatória plena, impõe-se a utilização dos embargos à execução. 

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - VIA 
ELEITA INADEQUADA - IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DO INCIDENTE 
PARA SUSCITAR MATÉRIAS DE ORDEM MATERIAL E DEPENDENTES DE 
DILAÇÃO PROBATÓRIA -  DISCUSSÃO  CABÍVEL  EM  SEDE  DE 
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  -  DECISÃO  MANTIDA  -  RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO.
"A  exceção de  pré-executividade é  via  processual  destinada,  exclusivamente,  à 
deliberação de questões referentes aos pressupostos processuais e às condições da 
ação.  (...).  (AI  n.  2006.046811-4,  de  Imbituba,  rel.  Des.  Fernando  Carioni,  j. 
8/05/07)". (TJSC Agravo de Instrumento n. 2007.044782-1, de Criciúma, rel. Des. 
Marli Mosimann Vargas, j. em 13-3-2008)

No caso  concreto,  muito  embora  o  agravante  sustente  sua  ilegitimidade 
passiva, os documentos trazidos aos autos não são suficientes para embasar sua tese.

Deste modo, "não é possível a argüição de ilegitimidade passiva por exceção 
de pré-executividade, se, para a aferição desta, for necessária dilação probatória" (REsp n. 997.045, 
rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. em 3-6-2008). 

Esse é o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Senão 
vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.  ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 
CAUSAM  DO  SÓCIO-GERENTE.  NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO 
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME 
DO ART. 543-C DO CPC (LEI DOS RECURSOS REPETITIVOS).
1. A Primeira Seção desta Corte, utilizando-se da sistemática prevista no art. 543-C 
do CPC, introduzido no ordenamento jurídico pátrio por meio da Lei dos Recursos 
Repetitivos, ao julgar o REsp n. 1.110.925/SP (julgado em 22.4.2009), entendeu 
que  "não  cabe  exceção  de  pré-executividade  em  execução  fiscal  promovida  
contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É  
que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que  
figura  no  título  executivo  o  ônus  de  demonstrar  a  inexistência  de  sua  
responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve 
ser promovida no âmbito dos embargos à execução".
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2. Agravo regimental não provido. AgRg no REsp 1086580 / SP Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES DJe 12/06/2009 

E mais:

TRIBUTÁRIO  –  EXECUÇÃO  FISCAL –  AGRAVO  REGIMENTAL  – 
MATÉRIA  DE  DEFESA:  PRÉ-EXECUTIVIDADE  –  ILEGITIMIDADE 
PASSIVA  –  NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA  – 
IMPOSSIBILIDADE.
1.  Doutrinariamente,  entende-se  que  só  por  embargos  é  possível  defender-se  o 
executado, admitindo-se, entretanto, a exceção de pré-executividade.
2.  Consiste a pré-executividade na possibilidade de,  sem embargos ou penhora, 
argüir-se  na  execução,  por  mera  petição,  as  matérias  de  ordem pública  ou  as 
nulidades absolutas.
3.  A tolerância  doutrinária,  em  se  tratando  de  execução  fiscal,  esbarra  na  
necessidade de se fazer prova de direito líquido e certo, exceto se a questão da  
ilegitimidade ou da prescrição for constatável de plano.
4. Hipótese em que o Tribunal local entendeu não haver provas pré-constituídas 
capazes de ensejar de plano a extinção da execução.
5. Agravo regimental não provido.  AgRg no Ag 1074389 / SP Ministra ELIANA 
CALMON DJe 17/03/2009. 

Por tais razões,  indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo  ao 
presente recurso.

Intime-se  a  parte  agravada,  para,  querendo,  no  prazo  de  10  (dez)  dias, 
responder ao agravo,  na forma do art.  527,  III,  do CPC. Oficie-se  ao Juiz  prolator  da decisão 
objurgada, a fim de que, em igual prazo, preste informações na forma do art.  527, I,  do citado 
diploma  legal.  Após  o  decurso  do  prazo,  com ou  sem resposta,  remetam-se  os  autos  à  douta 
Procuradoria de Justiça.

                                    
Publique-se. Cumpra-se.
                    
João Pessoa, 13 de fevereiro de 2015.

João Batista Barbosa
   Juiz convocado
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