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  DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO  –
EXECUÇÃO  FISCAL –  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE – ANÁLISE DA QUESTÃO QUE
DEMANDA  DILAÇÃO  PROBATÓRIA  –
APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  Nº  393  DO  STJ  –
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 557, CAPUT DO CPC –
SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO.

-  "A  exceção  de  executividade  é  admissível  na
execução  fiscal  relativamente  às  matérias
conhecíveis de ofício, que não demandem dilação
probatória". (Súmula n] 393 do STJ).

-  “O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal
Superior.” (Artigo 557, “caput”, do CPC)

VISTOS, etc.

Cuida-se de Agravo de Instrumento  interposto pela empresa
Bezerra  e  Santos  Distribuidora  Ltda,  insurgindo-se  contra  decisão
interlocutória  proferida  pelo  Juízo  da  2ª  Vara  de  Executivos  Fiscais  da
Capital,  que  rejeitou  exceção  de  pré-executividade  oposta  pela  ora
recorrente  em  desfavor  do  agravado  (Estado  da  Paraíba),  por  ser
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absolutamente dissociada de fato ou ato atentatório a ordem pública,  ou
fulcrada  em  elemento  concreto  capaz  de  anular  ou  impedir  o
prosseguimento do presente feito.

Em suas razões, o recorrente alega os mesmos argumentos
constantes na exceção de pré-executividade: 1º) A superveniente redução
da multa em virtude da retroatividade da lei tributária mais benéfica; 2º) O
bis  in  idem,  consistente  na  dupla  cobrança de  ICMS sobre  os mesmos
períodos  em  CDA'S  diversas;  e  3º)  O  caráter  confiscatório  da  multa
aplicada.

Por fim, pede pelo reconhecimento da nulidade da CDA com
a extinção do processo sem resolução de mérito por carecer de liquidez, ou
retificação dos erros apontados.

Juntou os documentos de fls. 23/153.

Informações prestadas às fls. 168/169.

Parecer  da  D.  Procuradoria  de  Justiça  às  fls.  171/172,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões às fls. 182/190.

                        É o relatório.

Decido.

Presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts.
524 e 525 do CPC, conheço do recurso. 

Vislumbro  que  o  presente  caso  comporta  análise
monocrática, consoante autoriza o art. 557,  caput1, do CPC, porquanto a
decisão  vergastada  fora  prolatada  de  acordo  com  a  jurisprudência
dominante  nesta  Corte  e  no  Superior  Tribunal  de  Justiça,  conforme
veremos. 

Pelo que se colhe do caderno processual, a agravante alega
que ocorreu um erro ao rejeitar o incidente, tendo em vista que plenamente
cabível na hipótese. Ressalta, ainda, sobre o caráter confiscatório da multa
que  lhe  foi  imposta,  bem  como  sobre  a  legislação  aplicável  ao  caso
concreto.

Observo que a execução fiscal decorre de dívida de ICMS
em  desfavor  da  agravante  (Bezerra  e  Santos  Distribuidora  Ltda),
devidamente apurada nos autos de processo administrativo tributário que

1 Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do  Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998).
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resultou na ausência de recolhimento de ICMS, nos termos da CDA de nº
0200023201201764, no valor de  R$ 687.105,24 (seiscentos e oitenta e
sete mil e cento e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Quanto ao pedido de redução da multa em decorrência da
Lei  Estadual  de  nº  10.008/2013,  que  reduziu  o  percentual  das  multas
previstas na Lei do ICMS do Estado da Paraíba, vale destacar que no caso
em debate tal  minoração do percentual foi aplicada, inclusive a Fazenda
Pública Estadual apresentou nova CDA com a redução do valor da multa,
nos termos do documento de fl. 139, restando prejudicado tal pleito.

Com relação aos demais  pedidos,  cinge-se a controvérsia
em aferir a possibilidade de acolhimento da exceção de pré-executividade,
a  fim  de  que  seja  reconhecida  a  nulidade  no  lançamento  do  crédito
tributário, ante o bis in idem, consistente na dupla cobrança de ICMS sobre
os mesmos períodos em CDA'S diversas, e o caráter confiscatório da multa
aplicada.

A  exceção  de  pré-executividade,  de  construção
jurisprudencial  e  doutrinária,  possibilita  que  o  executado  se  defenda  no
processo de execução,  mesmo sem embargos, para atribuir  matérias de
ordem pública, e até mesmo pertinentes ao mérito, desde que possam ser
demonstradas  sem  dilação  probatória,  quando  da  verossimilhança  da
alegação.

O  enunciado  da  Súmula  n°  393  do  Superior  Tribunal  de
Justiça  preconiza  que  "A exceção  de  executividade  é  admissível  na
execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que
não demandem dilação probatória".

Sobre o assunto, a lição de Cândido Rangel Dinamarco:

“Admitem-se em princípio, pela via da objeção de
pré-executividade, todas as defesas fundadas nos
requisitos da execução que o juiz deveria conhecer
de ofício - porque, como é óbvio, tudo que o juiz
pode  e  deve  decidir  espontaneamente  ele  pode
decidir quando provocado pela parte. (...) Também
podem ser alegadas certas matérias das quais o
juiz só possa conhecer por iniciativa do executado,
como as impenhorabilidades e as nulidades relativa
em geral.”(Instituições de Direito Processual  Civil.
São Paulo: Malheiros, 2005, 2ª ed., p. 716-717).

No caso em tela, inexiste prova inequívoca para se conhecer
de plano a tese defendida pelo recorrente,  pois  a agravante  foi  atuada
através da Representação Fiscal por atraso de débito parcelado não pago,
fato que ocasionou a inscrição em Divida Ativa.
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Nesse  passo,  havendo  débito  tributário  derivado  de
parcelamento  não  adimplido,  não  se  reclama  o  lançamento  formal  pelo
fisco,  que  pode  proceder  à  sua  inscrição  em  dívida  ativa
independentemente  de  prévio  procedimento  administrativo  ou  de
notificação do contribuinte.

Nesse sentido, o STJ:

(...)  PARCELAMENTO:  CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 

(...)

4. O parcelamento - favor legal - implica confissão,
aceitação  e  constituição  definitiva  do  crédito
tributário.(STJ, HC n. 37.608/SP, Rel. Min. HÉLIO
QUAGLIA BARBOSA, T6, ac. un., DJ 06/02/2006
p. 339 - grifei).

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  (...)
ACORDO  DE  PARCELAMENTO.
DESCUMPRIMENTO.  CONSTITUIÇÃO  DO
DÉBITO.  (...)  6.  Confessado  o  débito  fiscal  pelo
contribuinte  e  firmado  acordo  de  parcelamento,
que  não foi  totalmente  adimplido,  a  inscrição  do
crédito  em  dívida  ativa,  independentemente  de
procedimento  administrativo  ou  de  notificação  do
contribuinte,  não  compromete  a  liquidez  e
exigibilidade  do  título  executivo.(STJ,  REsp  n.
554.234/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI,
T1, ac. un., DJ 23/08/2004 p. 128).

Logo, como bem ponderou O MM. Juiz, para a análise da
pretensão faz-se necessário instrução, contraditório e dilação probatória, o
que é inviável de ser levado a efeito nesta estreita via.

A propósito, a jurisprudência:

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -
EXECUÇÃO  FISCAL  -  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE  -  LANÇAMENTO  FISCAL  -
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES -  ORIGEM
DO  DÉBITO  -  NECESSIDADE  DE  MAIOR
APURAÇÃO  -  MÉRITO  DOS  EMBARGOS  DO
DEVEDOR.  A  questão  referente  à  nulidade  da
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execução por irregularidades no lançamento fiscal,
que  necessita  de  maior  apuração  em  torno  da
origem  do  crédito  tributário,  não  pode  ser
apreciada sem a segurança do juízo, por meio de
objeção  de  pré-executividade,  por  se  tratar  de
mérito dos embargos do devedor. (TJMG - Agravo
de  Instrumento-Cv  n°  1.0079.12.045509-6/001,
Relator:  Des.(a)  Kildare  Carvalho,  3ª  CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 28/03/2014, publicação da
súmula em 22/04/2014 - grifei) 

Consoante se observa, a decisão impugnada via agravo de
instrumento  foi  lançada  de  acordo  com tantas  outras  desta  Corte  e  de
Tribunais Superiores, não merecendo qualquer retoque.

Com  isso,  na  espécie,  tem  lugar  o  julgamento  singular
previsto no art. 557, do CPC:

"Art.  557. O relator negará seguimento a recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal
Superior.” 

Com essas considerações, com base no art. 557, caput, do
CPC,  NEGO  SEGUIMENTO  MONOCRÁTICO  AO  RECURSO,  por
encontrar-se em confronto Súmula e a jurisprudência do STJ.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa,  10 de Abril de 2015.

Desembargador José Aurélio da Cruz

                        Relator
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