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-     Observa-se que a empresa executada manejou
Exceção  de  Pré-Executividade,  alegando a
inexigibilidade  da  quantia  executada,  ante  a
ilegitimidade do Excepto para cobrar anuidade, pelo
fato do Excipiente estar subordinado diretamente ao
Conselho  Federal  de  Engenharia,  Arquitetura  e
Agronomia,  fatos  que  impediriam  a  regular
formação do processo de execução.  

- “A empresa que tem como atividade principal
a produção, de forma artesanal, de aguardente de
cana,  que  não  envolve  a  fabricação  de  produtos
industriais  obtidos  por  meio  de  reações  químicas
dirigidas  para  obtenção  do  produto  final,  mas  de
reação  química  por  meios  naturais,  não  está
obrigada  ao  registro  no  Conselho  Profissional  de
Química,  tampouco  se  exige a  presença  de
profissional  químico  no  local  da  produção.
Precedentes  do  TRF  1ª  Região"  (AC
2001.01.99.039878-2/MG,  Rel.  Desembargador
Federal Antônio Ezequiel Da Silva, Sétima Turma,DJ
p.93 de 20/10/2006).
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- Quanto à fixação de honorários, também não
assiste razão ao Apelante, pois embora a Exceção
de  Pré-Executividade  seja  considerada  incidente
processual, quando for acolhida sua tese de forma a
extinguir  a  execução,  perderá  esta  característica,
impondo-se  a  condenação  nas  verbas  de
sucumbência, inclusive honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER O RECURSO,  nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl. 134.

RELATÓRIORELATÓRIO

O Conselho Regional de Química da 19ª Região propôs Ação

de Execução Fiscal em desfavor de Agropecuária Silvestre LTDA, objetivando

o recebimento da quantia de R$ 8.256,96 (oito mil, duzentos e cinquenta e seis

reais e noventa e seis centavos), representada na Certidão de Dívida Ativa n.º

57/13 (fl. 04).

A  parte  executada  ingressou  com  Exceção  de  Pré-

Executividade, alegando que a presente execução não pode prosperar tendo

em  vista  que  sua  empresa  tem  obrigação  de  contribuir  com  o  Conselho

Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e que sua atividade, produção

de cachaça, não lhe obriga a contribuir com o Conselho Regional de Química.

A magistrada, às fls. 67/70, julgou procedente a Exceção de

Pré-Executividade, decretando a ausência do interesse da Exequente e, por

conseguinte,  a  extinção  do  processo  de  execução,  antes  iniciado,  sem

resolução  do  mérito.  Condenou,  ainda,  o  Exequente  nos  honorários

advocatícios em 10% do valor perseguido. 

Irresignado, o  Conselho Regional de Química da 19ª Região

interpôs o presente apelo, suplicando, em suas razões, pela total reforma do

julgado, para reconhecer que a via adotada pela Executada (Exceção de Pré-

Executividade) é totalmente inconcebível, por necessitar de dilação probatória

e contrariar a Súmula nº 393/STJ, como também, aduz pelo não arbitramento
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de honorários advocatícios (fls. 73/119).

Contrarrazões (fls. 121/123).

É o relatório. 

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve o apelo

ser conhecido. 

   A Exceção de Pré-executividade é o meio processual adequado

para impugnar execuções fundadas em título executivo eivado de vícios ou

nulidades de ordem pública, as quais podem ser reconhecidas pelo julgador

até mesmo de ofício. Ademais, por ser um meio excepcional, não comporta a

dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça, em análise a recurso especial nº

1.110.925/SP,  submetido  à  sistemática  dos  recursos  repetitivos,  firmou

entendimento no sentido de que "a exceção de pré-executividade é cabível

quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material  e

outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada

seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a

decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória".

Com efeito, convém ainda salientar que tal instrumento constitui

construção pretoriana, não prevista expressamente em lei, com cabimento nas

hipóteses excepcionalíssimas e restritas de flagrante inexistência ou nulidade

do  título  executivo,  bem  assim  nas  hipóteses  referentes  à  falta  de

pressupostos processuais e/ou condições da ação.

No  caso  dos  autos,  observa-se  que  a  empresa  executada

manejou Exceção de Pré-Executividade, alegando a inexigibilidade da quantia

executada, ante a ilegitimidade do Excepto para cobrar anuidade, pelo fato da

Excipiente estar subordinada diretamente ao Conselho Federal de Engenharia,
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Arquitetura  e  Agronomia,  fatos  que  impediriam  a  regular  formação  do

processo de execução. 

Ou seja,  a discussão acerca das condições da ação configura

hipótese excepcional que viabiliza Exceção de Pré-Executividade.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA.  AUTARQUIA
MUNICIPAL  COMO  DEVEDORA.
REDIRECIONAMENTO  DA  EXECUÇÃO  EM
DESFAVOR  DE  DIRETOR  DE  ENTIDADE
AUTÁRQUICA.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA
ARGUIDA  EM  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE.  ACOLHIMENTO.  PEDIDO  DE
PARCELAMENTO  DO  DÉBITO.  CONSUMAÇÃO
ANTECEDENTE  DA  PRESCRIÇÃO.  RENÚNCIA
TÁCITA.  INAPLICABILIDADE  DO  ART.  191  DO
CÓDIGO  CIVIL.  REMESSA  IMPROVIDA.  1.
Remessa  Necessária  em  face  da  sentença  que,
acolhendo  a  exceção  de  pré-executividade,
extinguiu  a  Execução  Fiscal,  reconhecendo  a
ilegitimidade passiva do excipiente para figurar no
polo passivo da demanda, com supedâneo no art.
267,  VI,  do  CPC,  e  decretando  a  prescrição
quinquenal do crédito tributário, a teor do disposto
no art. 156, V, do Código Tributário Nacional -CTN,
c/c  o art.  269,  IV,  do Código de Processo Civil  -
CPC.. 2. "A pessoa jurídica executada tem natureza
jurídica  de  autarquia,  conforme  Lei  Municipal  nº
940,  do Município de Palmares/PE (fls.  109-110),
sendo, portanto, pessoa jurídica de direito público
interno,  integrante  da  administração  indireta  do
referido município." - excerto da sentença. 3. "Por
isso  mesmo,  não  cabe  o  redirecionamento  da
execução  em  desfavor  de  diretor  de  entidade
autárquica,  haja  vista  não  se  tratar  de  pessoa
jurídica de direito privado, a que se dirige o art. 135,
CTN,  aplicado  na  espécie.  É  que  a
responsabilidade  patrimonial  não  pode  ser
transferida no caso, haja vista o indiscutível regime
público das autarquias,  dotadas de personalidade
jurídica  própria,  além  de  autonomia  financeira  e
administrativa."  -  excerto  da  sentença.  4.  Não
consta  na  certidão  de  dívida  ativa  o  nome  do
excipiente,  pelo que se afastam as alegações do
exequente no sentido de que haveria presunção de
certeza e liquidez formada no título em desfavor do
requerente.  5.  "Impõe-se  o  reconhecimento  da
ilegitimidade passiva do excipiente para figurar no
polo passivo do presente executivo fiscal, devendo
ser  excluído  da  ação,  e  desconstituída  qualquer
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constrição  efetivada  contra  seu  patrimônio."  -
excerto da sentença. 6. "A despeito de reconhecer
a  ilegitimidade  passiva  do  excipiente,  do  que  se
poderia  concluir  também  que  este  não  tem
legitimidade para postular nos autos, a prescrição é
matéria de ordem pública, sobre a qual também se
manifestou o excepto, devendo o juiz analisá-la a
qualquer tempo, mesmo que não haja provocação
da parte." - excerto da sentença. 7. Com relação à
prescrição da execução, o seu termo inicial se dá
com  a  constituição  definitiva  do  crédito,  que,  no
caso concreto, ocorreu em 30 de abril de 1992. 8.
Segundo o disposto nos incisos VI, do artigo 151, e
IV,  do  artigo  174,  ambos  do  Código  Tributário
Nacional, o parcelamento do crédito tributário, além
de  importar  no  reconhecimento  da  dívida  pelo
devedor,  interrompendo  a  prescrição,  também
suspende a sua exigibilidade até o instante em que
for  (em)  inadimplidas  as  parcelas  9.  "A  última
parcela do parcelamento foi quitada em 1993 e a
execução fiscal ajuizada somente em 2000 (fl.  2),
ultrapassando  o  lapso  prescricional  de  5  (cinco)
anos,  aplicável  ao  caso,  conforme  Súmula
Vinculante nº 8 do Supremo Tribunal Federal." 10.
"A exequente  argumenta  (fls.  156-157)  que  teria
havido  renúncia  à  prescrição  por  parte  da
executada, quando, em 2007, confessou a dívida,
aderindo ao parcelamento, que fora rescindido em
2009. Aduz que se aplicaria ao caso o art. 191, do
Código  Civil,  porque  o  direito  em  voga  seria
disponível."-  excerto  da  sentença.  11."O
parcelamento  acordado  após  a  consumação  do
prazo prescricional não atua como causa retroativa
de  interrupção  do  curso  do  prazo  prescricional"
(REsp 812.669/RS - Primeira Turma - Ministro José
Delgado). Remessa Necessária improvida. (TRF-5 -
REO: 2135220114058307,Relator: Desembargador
Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, Data de
Julgamento:  25/07/2013,  Terceira Turma, Data de
Publicação: 02/08/2013)

Ademais,  a  jurisprudência  majoritária  dispõe  que

empresas fabricantes de cachaça não têm obrigação de se filiar ao Conselho

Regional de Química, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO
FISCAL.  CONSELHO  REGIONAL  DE  QUIMICA.
ATIVIDADE  BÁSICA  DA  EMPRESA  NÃO
INSERIDA NA ÁREA QUÍMICA.  PRODUÇÃO DE
AGUARDENTE  DE  CANA.  EXIGÊNCIA  DE
INSCRIÇÃO  NO  CONSELHO  INJUSTIFICADA.
NULIDADE  DO  AUTO  DE  INFRAÇÃO.
PRECEDENTES DA CORTE.  1.  A jurisprudência
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deste Tribunal, na esteira da diretriz consolidada no
colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no
sentido de que é a atividade básica da empresa
que vincula sua inscrição perante os conselhos de
fiscalização  de  exercício  profissional,  vedada  a
duplicidade  de  registros.  Assim,  não  há
obrigatoriedade de registro no Conselho Regional
de Química, quando se tratar de empresa que tem
como  atividade  principal  a  produção,  de  forma
artesanal,  de  aguardente  de  cana.  Precedentes
desta Corte. 2. Conforme se constata dos autos, o
embargante possui um estabelecimento rural, cuja
atividade  principal  é  "pecuária  leiteira",  onde  foi
constatada produção artesanal de aguardente (cf.
fls.11  e  20),  não  havendo  referência  à  área
química, como atividade básica, inclusive em face
do  depoimento  da  testemunha  do  embargante
neste sentido. Donde se conclui que as empresas
ou  entidades  cujas  atividades  principais  não
estejam  relacionadas  à  área  química,  não  estão
obrigadas, por força de lei, a conservarem em seus
quadros  profissionais  químicos  ou  mesmo  a  se
submeterem à fiscalização do Conselho Regional
de Química. 3. Nesse diapasão, "(...)  A empresa
que tem como atividade principal  a produção,
de forma artesanal, de aguardente de cana, que
não  envolve  a  fabricação  de  produtos
industriais  obtidos  por  meio  de  reações
químicas  dirigidas  para  obtenção  do  produto
final,  mas  de  reação  química  por  meios
naturais,  não  está  obrigada  ao  registro  no
Conselho Profissional de Química, tampouco se
exige a  presença  de  profissional  químico  no
local  da  produção. Precedentes  do  TRF  1ª
Região"  (AC  2001.01.99.039878-2/MG,  Rel.
Desembargador Federal Antônio Ezequiel Da Silva,
Sétima Turma, DJ p.93 de 20/10/2006). No mesmo
sentido:  AC  2001.38.00.015424-0/MG,  Rel.
Desembargador Federal Carlos Fernando Mathias,
Oitava  Turma,  DJ  de  20/04/2006  e  AC
2003.01.99.024144-0/MG,  Rel.  Desembargadora
Federal Maria Do Carmo Cardoso, Oitava Turma,
DJ p.147 de 10/02/2006). 4. Ademais, as atividades
exercidas pela empresa não se inserem no rol do
art.  335,  da  CLT,  que  dispõe  acerca  dos
estabelecimentos  em  que  se  faz  obrigatória  a
contratação  de  profissionais  químicos.  5.
Considerando que a fabricação de aguardente pelo
embargante,  além de  esporádica  e  já  paralisada
desde 1992, era procedida de forma artesanal, com
a  utilização  de  fubá  como  fermento,  bem  como
todo o sistema de produção da Fazenda já estava
sob o controle de um Engenheiro-Agrônomo, como
responsável  técnico,  tenho  por  injustificada  a
exigência  de  registro  no  Conselho  Regional  de
Química,  razão  pela  qual  são  nulas  todas  as
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autuações fiscais e a inscrição de tais débitos em
dívida  ativa.  6.  Nulidade  da  autuação  fiscal,  por
isso  que  são  procedentes  os  embargos  à
execução. 7. Apelação provida. (TRF-1 - AC: 20979
MG  2002.01.99.020979-4,  Relator:
DESEMBARGADOR  FEDERAL  REYNALDO
FONSECA,  Data  de  Julgamento:  06/10/2009,
SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 16/10/2009
e-DJF1 p.530)

ADMINISTRATIVO.  CONSELHO  DE  QUÍMICA.
EMPRESA  FABRICANTE  DE  AGUARDENTE.
INEXIGÊNCIA  DE  REGISTRO  NO  CRQ.  1.  A
empresa que se dedica à produção de aguardente,
de  maneira  rudimentar,  não  está  obrigada  a  se
inscrever  junto  ao  Conselho  de  Química  da  sua
região,  pois  tal  prática  não  envolve  reações
químicas  dirigidas.  2.  Nega-se  provimento  à
apelação e à remessa de ofício, tida por interposta.
ADMINISTRATIVO.  CONSELHO  DE  QUÍMICA.
EMPRESA  FABRICANTE  DE  AGUARDENTE.
INEXIGÊNCIA  DE  REGISTRO  NO  CRQ.  1.  A
empresa  que  se  dedica  à  produção  de
aguardente,  de  maneira  rudimentar,  não  está
obrigada a se inscrever junto ao Conselho de
Química  da  sua  região,  pois  tal  prática  não
envolve reações químicas dirigidas. 2. Nega-se
provimento à apelação e à remessa de ofício, tida
por interposta. (AC 1999.38.01.000820-0/MG, Rel.
Juiz Jamil Rosa De Jesus (conv), Sexta Turma,DJ
p.212  de  13/11/2002)  (TRF-1  -  AC:  820  MG
1999.38.01.000820-0,  Relator:
DESEMBARGADORA FEDERAL  MARIA  ISABEL
GALLOTTI  RODRIGUES,  Data  de  Julgamento:
11/10/2002,  SEXTA TURMA, Data de Publicação:
13/11/2002 DJ p.212)

Nesse  sentido,  tendo  por  base  os  precedentes  citados  e

levando-se em consideração que, no caso, a produção de aguardente dá-se de

forma artesanal, não há dúvidas de que a atividade desenvolvida pela Apelada

não  envolve  reações  químicas  dirigidas,  sendo  dispensável,  portanto,  a

inscrição no Conselho Regional de Química. 

Quanto à fixação de honorários, também não assiste razão o

Apelante,  pois  embora  a  Exceção  de  Pré-Executividade  seja  considerada

incidente  processual,  quando  for  acolhida  sua  tese  de  forma a  extinguir  a

execução, perderá esta característica, impondo-se a condenação nas verbas

de sucumbência, inclusive honorários advocatícios.
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Feitas  essas  considerações,  conheço  do  presente  recurso,

mas o DESPROVEJO, mantendo na íntegra a sentença recorrida. 

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos,  Presidente  em exercício.  Participaram do  julgamento,
além  do  Relator,  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos
Santos,  o  Excelentíssimo  Senhor  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida (Juiz
convocado para substituir  a  Exma. Desa.  Maria  de Fátima Moraes Bezerra
Cavalcanti)  e  a Excelentíssima Senhora Doutora  Vanda Elizabeth Marinho
(Juíza convocada para substituir o Exmo. Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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