
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

DECISÃO MONOCRÁTICA
Agravo de Instrumento nº 2013254-27.2014.815.0000
Origem : 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos 
Advogados : José Augusto Nobre Filho
Agravado : Município de Campina Grande
Advogado : Alessandro Farias Leite

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. AÇÃO
ANULATÓRIA.  MULTA ADMINISTRATIVA.
DEPÓSITO INTEGRAL.  SUSPENSÃO  DA
EXIGIBILIDADE  DO  CRÉDITO  DE  NATUREZA
NÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
ANALÓGICA  DO  ART.  151,  II,  DO  CÓDIGO
TRIBUTÁRIO  NACIONAL.  REFORMA  DA
DECISÃO AGRAVADA.  INTELIGÊNCIA DO ART.
557,  §1º,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
PROVIMENTO DO AGRAVO.

-  Na  ação  anulatória  de  multa  administrativa,  o
depósito  integral  do  seu  valor  suspende  a
exigibilidade do crédito. 

-  Demonstrada  a  boa-fé  do  recorrente  de  querer
depositar  judicialmente  o  montante  integral  da
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multa, é possível a aplicação analógica do comando
disposto  no  art.  151,  II,  do  Código  Tributário
Nacional c/c o § 2º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 para
que seja garantida a suspensão da exigibilidade do
crédito.

-  Presentes os requisitos para concessão da liminar
pretendida,  a  reforma da interlocutória agravada é
medida que se impõe.

- O relator, nos termos do art. 557, § 1º-A, do Código
de Processo Civil, poderá dar provimento ao recurso
desde que a  decisão  recorrida  esteja  em manifesto
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de
Tribunal Superior.

Vistos.

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO, fls.
02/16, interposto pela Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos em face
da decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca
de  Campina  Grande,  fls.  170/171,  que,  nos  autos  da  Ação  Anulatória  de  Ato
Administrativo com Pedido de Antecipação de Tutela, fls. 19/35, manejada em face
do Município de Campina Grande, decidiu:

(…) nos termos do art. 273, I, do CPC, INDEFIRO o
pedido de concessão de tutela antecipada.

Em suas razões, o recorrente pugna pela concessão
do efeito suspensivo à decisão agravada com o fim de determinar “a suspensão da
exigibilidade da multa, mediante depósito em juízo do valor integral da multa, que
deverá permanecer até o final do julgamento da ação, nos termos do art. 151, II, do
Código Tributário Nacional”, fl. 16.
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Deferimento do pleito liminar, fls. 176/180.

Informações prestadas pelo Magistrado a quo, fl. 186.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme atesta
a certidão de fl. 191.

A Procuradoria de Justiça, através da Dra. Marilene
de Lima Campos de Carvalho, absteve-se de emitir parecer opinativo, fls. 192/194.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Crefisa  S/A  -  Crédito,  Financiamento  e
Investimentos  interpôs  o  presente  recurso  tencionando  os  efeitos  da  tutela
emergencial para reformar a decisão proferida no Juízo a quo que indeferiu o pedido
de depósito judicial e a suspensão da imediata exigibilidade da multa administrativa
aplicada  pelo  Procon  Municipal  de  Campina  Grande,  decorrente  de  processo
administrativo  (nº  0111-001.467-5)  instaurado  em  razão  de  reclamação  de
consumidora que firmou contrato de empréstimo bancário com o promovente no
valor de R$ 700,00 (setecentos reais) e, mesmo tendo pago corretamente as 05 (cinco)
parcelas  devidas,  a  financeira,  além de  não  entregar  a  cópia  da  avença  firmada,
efetuou descontos indevidos em sua conta bancária. 

Acerca da temática posta a desate, convém destacar
que, nos termos do art. 4º, § 3º, da Lei de Execuções Fiscais, é possível a suspensão
dos efeitos da multa pelo oferecimento de garantia ou depósito. Contudo, ainda que
não  se  trate  de  exigibilidade  de  tributo,  mas,  sim,  de  multa  administrativa,  sua
cobrança se submete ao rito da execução fiscal.

Assim,  diante  da  boa-fé  do  recorrente  de  querer
depositar  judicialmente  o  montante  integral  da  multa,  a  fim  de  garantir,
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liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito, ressalta-se que, muito embora
não se trate de verba de natureza tributária, não verifico óbice acerca da aplicação
analógica  do  comando  disposto  no  art.  151,  II,  do  Código  Tributário  Nacional,
notadamente diante da previsão legal contida no § 2º do art. 4º da Lei nº 6.830/80.
Senão, vejamos:

Art. 4º. A execução fiscal poderá ser promovida con-
tra:
[...]
§ 2º - À Dívida Ativa da Fazenda Pública, de qual-
quer natureza, aplicam-se as normas relativas à res-
ponsabilidade prevista na legislação tributária, civil
e comercial.
§ 3º - Os responsáveis, inclusive as pessoas indicadas
no § 1º deste artigo, poderão nomear bens livres e
desembaraçados do devedor, tantos quantos bastem
para pagar a dívida. Os bens dos responsáveis fica-
rão, porém, sujeitos à execução, se os do devedor fo-
rem insuficientes à satisfação da dívida.

E,

Art.  151. Suspendem  a  exigibilidade  do  crédito
tributário:
(...)
II – o depósito do seu montante integral;

Nesse sentido, alinham-se os seguintes escólios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO
NÃO ESPECIFICADO. MEIO AMBIENTE.  MULTA
IMPOSTA  PELA  FEPAM.  SUSPENSÃO  DA
EXIGIBILIDADE  DO  CRÉDITO  DE  NATUREZA
NÃO  TRIBUTÁRIA.  POSSIBILIDADE.
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APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO
CTN.  O insurgente,  na forma do art.  38 da Lei  n°
6.830/80,  depositou  judicialmente  o  montante
integral da multa a que fora condenado em processo
administrativo que apurou sua responsabilidade na
prática  de  dano  ambiental,  a  fim  de  garantir,
liminarmente,  a  suspensão  da  exigibilidade  do
referido crédito e,  consequentemente,  sua inscrição
em dívida ativa. Evidenciada a boa-fé do recorrente,
não há óbice à aplicação analógica do art. 151, II, do
CTN  à  divida  em  questão,  dada  a  previsão  legal
contida  no  §  2°  do  art.  4°  da  Lei  n°  6.830/80.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo
de  Instrumento  Nº  70028945053,  Quarta  Câmara
Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Ricardo
Moreira Lins Pastl, Julgado em 13/05/2009) - negritei.

E, 

MULTA ADMINISTRATIVA.  DEPÓSITO
INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.  Na
ação anulatória de multa administrativa, o depósito
integral do seu valor suspende a exigibilidade do
crédito. Art. 4º, § 3º, da Lei n.º 6830 /1980. Recurso
provido.  (Agravo  de  Instrumento  Nº  70047552914,
Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do  RS,  Relator:  Maria  Isabel  de  Azevedo  Souza,
Julgado em 03/05/2012) - destaquei.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já
se pronunciou acerca da possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito com
o depósito integral do débito:

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  RECURSO
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ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DE
CONTROVÉRSIA.  ART.  543-C,  DO  CPC.  AÇÃO
ANTIEXACIONAL  ANTERIOR  À  EXECUÇÃO
FISCAL.  DEPÓSITO  INTEGRAL  DO  DÉBITO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO (ART.  151,  II,  DO  CTN). ÓBICE  À
PROPOSITURA  DA  EXECUÇÃO  FISCAL,  QUE,
ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA.
1.  O depósito do montante integral do débito, nos
termos do artigo 151, inciso II, do CTN, suspende a
exigibilidade  do  crédito  tributário,  impedindo  o
ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda
Pública. (Precedentes: REsp 885.246/ES, Rel. Ministro
MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA
TURMA,  julgado  em  22/06/2010,  DJe  06/08/2010;
REsp  1074506/SP,  Rel.  Ministro  LUIZ  FUX,
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  06/08/2009,  DJe
21/09/2009; AgRg nos EDcl no REsp 1108852/RJ, Rel.
Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  18/08/2009,  DJe
10/09/2009; AgRg no REsp 774.180/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,
julgado  em  16/06/2009,  DJe  29/06/2009;  REsp
807.685/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  04/04/2006,  DJ
08/05/2006;  REsp  789.920/MA,  Rel.  Ministro
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 16/02/2006, DJ 06/03/2006; REsp 601.432/CE, Rel.
Ministro  FRANCISCO  PEÇANHA  MARTINS,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  27/09/2005,  DJ
28/11/2005;  REsp  255.701/SP,  Rel.  Ministro
FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado
em 27/04/2004, DJ 09/08/2004; REsp 174.000/RJ, Rel.
Ministra  ELIANA CALMON,  SEGUNDA TURMA,
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julgado  em  08/05/2001,  DJ  25/06/2001;  REsp
62.767/PE,  Rel.  Ministro  ANTÔNIO  DE  PÁDUA
RIBEIRO,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
03/04/1997,  DJ  28/04/1997;  REsp  4.089/SP,  Rel.
Ministro GERALDO SOBRAL, Rel. p/ Acórdão MIN.
JOSÉ DE JESUS FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 27/02/1991, DJ 29/04/1991; AgRg no Ag 4.664/CE,
Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 22/08/1990, DJ 24/09/1990).
2.  É que as causas suspensivas da exigibilidade do
crédito  tributário  (art.  151  do  CTN)  impedem  a
realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais
têm início em momento posterior ao lançamento, com
a lavratura do auto de infração.
3.  O  processo  de  cobrança  do  crédito  tributário
encarta  as  seguintes  etapas,  visando  ao  efetivo
recebimento  do  referido  crédito:  a)  a  cobrança
administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do
auto de infração e aplicação de multa: exigibilidade-
autuação;  b)  a  inscrição  em  dívida  ativa:
exigibilidade-inscrição;  c)  a  cobrança  judicial,  via
execução fiscal: exigibilidade-execução.
4.  Os  efeitos  da  suspensão  da  exigibilidade  pela
realização do depósito integral do crédito exequendo,
quer  no  bojo  de  ação  anulatória,  quer  no  de  ação
declaratória  de  inexistência  de  relação  jurídico-
tributária, ou mesmo no de mandado de segurança,
desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal,
têm  o  condão  de  impedir  a  lavratura  do  auto  de
infração, assim como de coibir o ato de inscrição em
dívida  ativa  e  o  ajuizamento  da  execução  fiscal,  a
qual, acaso proposta, deverá ser extinta.
5. A improcedência da ação antiexacional (precedida
do  depósito  do  montante  integral)  acarreta  a
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conversão  do  depósito  em  renda  em  favor  da
Fazenda  Pública,  extinguindo  o  crédito  tributário,
consoante  o  comando do  art.  156,  VI,  do  CTN,  na
esteira  dos  ensinamentos  de  abalizada  doutrina,
verbis: "Depois da constituição definitiva do crédito,
o depósito, quer tenha sido prévio ou posterior, tem o
mérito de impedir a propositura da ação de cobrança,
vale  dizer,  da  execução  fiscal,  porquanto  fica
suspensa a exigibilidade do crédito. (...) Ao promover
a ação anulatória de lançamento, ou a declaratória de
inexistência  de  relação  tributária,  ou  mesmo  o
mandado  de  segurança,  o  autor  fará  a  prova  do
depósito  e  pedirá  ao  Juiz  que  mande  cientificar  a
Fazenda  Pública,  para  os  fins  do  art.  151,  II,  do
Código Tributário Nacional. Se pretender a suspensão
da exigibilidade antes da propositura da ação, poderá
fazer o depósito e, em seguida, juntando o respectivo
comprovante,  pedir  ao  Juiz  que  mande  notificar  a
Fazenda Pública. Terá então o prazo de 30 dias para
promover  a  ação.  Julgada  a  ação  procedente,  o
depósito  deve  ser  devolvido  ao  contribuinte,  e  se
improcedente,  convertido  em  renda  da  Fazenda
Pública,  desde  que  a  sentença  de  mérito  tenha
transitado em julgado" (MACHADO, Hugo de Brito.
Curso de Direito Tributário. 27ª ed., p. 205/206).
(...)
7.   A ocorrência  do  depósito  integral  do  montante
devido  restou  ratificada  no  aresto  recorrido,
consoante  dessume-se  do  seguinte  excerto  do  voto
condutor,  in  verbis:  "O depósito  do valor  do débito
impede o ajuizamento de ação executiva até o trânsito
em  julgado  da  ação.  Consta  que  foi  efetuado  o
depósito  nos  autos  do  Mandado  de  Segurança
impetrado  pela  agravante,  o  qual  encontra-se  em
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andamento, de forma que a exigibilidade do tributo
permanece  suspensa  até  solução  definitiva.  Assim
sendo,  a  Municipalidade  não  está  autorizada  a
proceder à  cobrança de tributo cuja  legalidade está
sendo  discutida  judicialmente."  8.  In  casu,  o
Município recorrente alegou violação do art. 151, II,
do CTN, ao argumento de que o depósito efetuado
não seria  integral,  posto  não  coincidir  com o valor
constante da CDA, por isso que inapto a garantir a
execução, determinar sua suspensão ou extinção, tese
insindicável pelo STJ, mercê de a questão remanescer
quanto aos efeitos do depósito servirem à fixação da
tese repetitiva.
9.  Destarte,  ante  a  ocorrência  do  depósito  do
montante integral do débito exequendo, no bojo de
ação antiexacional proposta em momento anterior ao
ajuizamento  da  execução,  a  extinção  do  executivo
fiscal é medida que se impõe, porquanto suspensa a
exigibilidade do referido crédito tributário.
10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido
ao regime do art.
543-C  do  CPC  e  da  Resolução  STJ  08/2008.  (REsp
1140956/SP,  Rel.  Ministro  LUIZ  FUX,  PRIMEIRA
SEÇÃO,  julgado  em  24/11/2010,  DJe  03/12/2010)  -
negritei.

E, 

TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO
ANULATÓRIA  DE  DÉBITO  FISCAL.  DEPÓSITO
INTEGRAL  ANTERIOR  À  PROPOSITURA  DA
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  CABIMENTO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
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1. A  suspensão  da  exigibilidade  do  crédito
tributário  pelo  depósito  do  montante  integral  do
débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN,
garante ao contribuinte não ser iniciado contra ele
qualquer  procedimento  executório,  enquanto
discutida  a  existência  do  débito  tributário. Na
espécie,  existente  o  depósito  integral,  inviável  o
ajuizamento e processamento da execução fiscal com
a CDA que a embasa.
2. Não se deve olvidar que em casos como o presente,
em  que  o  acolhimento  da  exceção  de  pré-
executividade conduz à extinção do feito,  mister se
faz a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento
de honorários advocatícios.
3. Agravo regimental não provido.  (AgRg nos EDcl
no  REsp  1108852/RJ,  Rel.  Ministro  MAURO
CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 18/08/2009, DJe 10/09/2009) - negritei.

Da leitura dos escólios acima transcritos, tem-se que
os efeitos da exigibilidade para a realização do depósito integral do crédito, quer no
bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurí-
dico-tributária em ação anulatória, têm o condão de suspender a exigibilidade do dé-
bito. Assim, nos termos do art. 38 da Lei nº 6.830/801, entendo que a decisão agravada
deve ser reformada para o fim de possibilitar a suspensão da exigibilidade da aludi-
da multa, de modo que, acaso sobrevenha a improcedência da ação originária, o va-
lor será integralmente revertido ao ente público, dispensando-se até mesmo a execu-
ção fiscal.

Outrossim,  impende  acrescentar  que  o  relator
poderá, nos termos do art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, dar provimento
ao recurso, desde que a decisão recorrida esteja em manifesto confronto com súmula

1 Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido
dos juros e multa de mora e demais encargos.
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ou com jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal
Superior.

Ante o exposto,  nos termos do art. 557, § 1º-A, do
Código  de  Processo  Civil, DOU  PROVIMENTO  AO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO, confirmando a liminar anteriormente deferida, fls.  176/180, para
deferir o pleito de depósito judicial da multa administrativa arbitrada, suspendendo,
por conseguinte, a exigibilidade do crédito.

P. I.

João Pessoa, 24 de abril de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                                                                                   Desembargador

                                   Relator
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