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QUARTA CÂMARA CÍVEL

DECISÃO MONOCRÁTICA
Agravo de Instrumento nº 2011763-82.2014.815.0000
Origem : 2ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : Pró-Diagnóstica Comércio e Serviços Ltda
Advogados : Felipe Mendonça Vicente e outros
Agravado : Estado da Paraíba

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO
FISCAL.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.
REJEIÇÃO.  NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO
PROBATÓRIA.  SÚMULA Nº  393,  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 557,
CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
SEGUIMENTO NEGADO AO AGRAVO.

- É cediço o entendimento segundo o qual a exceção
de  pré-executividade  somente  deve  ser  manejada
para fins de apreciação de matéria de ordem pública,
sem  necessidade  de  dilação  probatória,  consoante
vaticina a Súmula nº  393,  do Superior  Tribunal  de
Justiça.

-  A Certidão de Dívida  Ativa encartada  aos  autos,
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por ser título executivo, dotado de certeza, liquidez e
exigibilidade, não há como ser desconstituída sem a
imprescindível dilação probatória.

- O art. 557, do Código de Processo Civil, permite ao
relator  negar  seguimento  a  recurso  através  de
decisão  monocrática,  quando  este  estiver  em
confronto  com  Súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  respectivo  Tribunal,  do  Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Vistos.  

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  com
pedido de liminar, fls. 02/23,  interposto pela  Pró-Diagnóstica Comércio e Serviços
Ltda,  contra a decisão,  de fls.  31/33,  proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de
Executivos Fiscais da Capital, que nos autos da Execução Fiscal, rejeitou a Exceção de
Pré-Executividade, nos seguintes termos:

EX POSITIS, considerando o que dos autos consta e
em  direito  aplicável  a  espécie,  REJEITO  A
PRESENTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE,
por ser 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,  a  insurgente  aduz,  em  síntese,  a
necessidade de suspensão de execução fiscal, por meio de acolhimento de exceção de
pré-executividade,  tendo  em  vista  o  efeito  confiscatório  da  multa  aplicada  pela
Fazenda Pública Estadual  em decorrência  do não recolhimento do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. No mérito, pugna pelo provimento do
recurso  para  anular  a  Certidão  de  Dívida  Ativa  -  CDA,  tendo  em  vista  o  valor
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abusivo atribuído à multa, ou, pelo menos, seja reduzida para o percentual de 20%
(vinte por cento), devendo a Fazenda Pública retificar a Certidão de Dívida Ativa –
CDA.

Liminar indeferida, fls. 41/49.

Pedido de reconsideração indeferido, fls. 57/60.

Informações prestadas pelo Juiz singular à fls. 63/64.

O  Município de João Pessoa ofertou contrarrazões,
fls.  70/80,  verberando,  preliminarmente,  acerca  da  impossibilidade  de  dilação
probatória e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão agravada, mantendo-se a
multa aplicada e reconhecendo a validade da CDA.

A Procuradoria de Justiça, através da Dra. Marilene
de Lima Campos de Carvalho, fls. 86/89, absteve-se de opinar quanto ao mérito.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

De  início,  cumpre  ressaltar  que  a  preliminar  de
impossibilidade de dilação probatória suscitada pelo Estado da Paraíba, em sede de
contrarrazões,  confunde-se  com  o  mérito,  razão  pela  qual  passo  a  analisá-los
conjuntamente.

Compulsando  os  autos,  infere-se  que a  insurgente,
Pró-Diagnóstica Comércio e Serviços Ltda, postula a concessão da medida liminar
no presente agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão hostilizada que rejeitou
a exceção de pré-executividade por ela ofertada, sob o argumento de nulidade da
Certidão de  Dívida  Ativa  –  CDA,  haja  vista  entender  que a  multa  aplicada  pela
ausência de recolhimento do ICMS possui efeito confiscatório.
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Com efeito, é cediço o entendimento segundo o qual
a exceção de pré-executividade somente deve ser manejada para fins de apreciação
de matéria de ordem pública, desde que não demande dilação probatória. 

Nesse sentido, vaticina a Súmula nº 393, do Superior
Tribunal de Justiça:

A  exceção  de  pré-executividade  é  admissível  na
execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis
de ofício que não demandem dilação probatória.

Dessa forma, inobstante o agravante tenha suscitado
a nulidade da certidão de dívida ativa, verifica-se, do cotejo dos autos, a necessidade
de dilação probatória a fim de se enfrentar a inconstitucionalidade da multa em face
da  vedação  ao  confisco,  bem  como  a  não  averiguação  ao  princípio  da
proporcionalidade sobre o imposto cobrado.

Assim,  nos  termos  do  enunciado  supracitado,
entendo não ser possível a análise de tais insurgências  em sede de exceção de pré-
executividade,  posto  que  inexistente  pressuposto  de  admissibilidade  da  presente
exceção, qual seja, a prova inequívoca dos fatos alegados.

Por oportuno, convém trazer à baila julgados que se
coadunam com o entendimento acima reportado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.  PLEITO  PARA  QUE  SE
REAVALIE  OS  FATOS  ALEGADOS.
IMPOSSIBILIDADE  POR  MEIO  DO  ESPECIAL.
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  Nº  7  DO  STJ.
PRECEDENTES. 1.  A exceção de pré-executividade
somente  é  cabível  nas  hipóteses  em  que  for
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desnecessária  maior  dilação  probatória.  2.  As
instâncias ordinárias indeferiram a exceção de pré-
executividade  em  razão  dos  fatos  alegados
demandarem  lastro  probatório  [pagamento,
ilicitude da confissão de débitos e juros abusivos
frente  ao  parcelamento  do  débito],  o  que  não  se
coadunava com a via eleita.  Entendimento diverso
por meio do especial provocaria o revolvimento do
acervo  probatório.  3.  O  executado  não  apresentou
argumento  novo  capaz  de  modificar  a  conclusão
judicial,  que  se  apoiou  em  orientação  aqui
consolidada.  Incidência  da  Súmula  nº  7  do  STJ.  4.
Agravo  regimental  não  provido.  (STJ  –  AgRg  no
ARESP 554497/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma,  Data  do  Julgamento  02/12/2014,  DJe
15/12/2014) - negritei.

E,

PROCESSUAL CIVIL E  TRIBUTÁRIO.  Dispositivos
apontados  com  violados.  Ausência  de
prequestionamento.  Exceção  de  pré-executividade.
Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade.
Súmula  nº  393/STJ.  Súmula  nº  83  do  STJ.  RESP
1.104.900/es.  Matéria  submetida  à  sistemática
prevista  no  art.  543-c  do  CPC.  Agravo  conhecido.
Recurso Especial a que se nega seguimento. (STJ; Rec.
424.503; Proc. 2013/0368226-8; MG; Segunda Turma;
Rel. Min. Humberto Martins; DJE 26/11/2013).

A propósito, esta Corte de Justiça já decidiu:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DECISÃO  QUE
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REJEITOU  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IRRESIGNAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  NULIDADE
ABSOLUTA  E  PLENAMENTE  VISÍVEL.
NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO. A exceção de pré-executividade
é  espécie  excepcional  de  defesa  específica  do
processo  de  execução,  admitida,  conforme
entendimento consolidado,  nas hipóteses em que a
nulidade do título possa ser verificada de plano, bem
como  quanto  às  questões  de  ordem  pública,
pertinentes  aos  pressupostos  processuais  e  às
condições da ação, desde que desnecessária a dilação
probatória.  (…).  (TJPB;  AI  200.2005.042541-8/001;
Terceira Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria
das  Graças  Morais  Guedes;  DJPB  15/07/2013;  Pág.
12).

Logo,  sendo  a  Certidão  de  Dívida  Ativa  título
executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, não há como se acolher, não há
como ser desconstituída sem a imprescindível dilação probatória, motivo pelo qual
entendo  ter  agido  corretamente  o  Magistrado  singular  rejeitar  a  exceção  de  pré-
executividade.

À luz dessas considerações, não merece guarida as
teses arguidas pela agravante, motivo pelo qual conservo o entendimento firmado na
liminar,  anteriormente  concedida,  e,  por  consequência,  mantenho  a  decisão
interlocutória proferida pelo Juiz de 1º grau.

Por  fim,  o  art.  557,  do  Código  de  Processo  Civil,
permite  ao  relator  negar  seguimento  a  recurso  através  de  decisão  monocrática,
quando este estiver em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante do
respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
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Ante  o  exposto,  nos  termos  do  art.  557,  caput,  do
Código  de  Processo  Civil, NEGO  SEGUIMENTO  AO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. 

P. I. 

João Pessoa, 27 de abril de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador
       Relator
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