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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Decisão Monocrática
Remessa Oficial n°. 0021782-08.2008.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque. 

Promovente: Massa Falida de Empresa de Transportes Wilson Ltda.

Promovido: Estado da Paraíba, representado por seu Procurador-Geral.

Remetente: Juízo da 2ª Vara de Executivos Fiscais da Capital.

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS
À  EXECUÇÃO.  ICMS.  MASSA  FALIDA.
EXCLUSÃO  DA  MULTA  MORATÓRIA.  JUROS
DEVIDOS  A  PARTIR  DA  DECRETAÇÃO  DA
FALÊNCIA.  SÚMULAS  192  E  565,  DO  STF.
SENTENÇA PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA
DO NOVO CPC. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
N.  2  DO  STJ.  APLICAÇÃO DO ART 557 DO
CPC.  SEGUIMENTO NEGADO  A  REMESSA
OFICIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Oficial hostilizando a Sentença do
Juízo de Direito da 2ª Vara de Executivos Fiscais da Capital que, nos autos
dos  Embargos  à  Execução  ajuizado  pela  Massa  Falida  de  Empresa  de
Transportes  Wilson  Ltda,  julgou  procedente  o  pedido,  considerando
indevida  a  cobrança  de  multa  e  juros  moratórios  contidos  na  CDA de
n°01317-9 dos autos principais da execução fiscal.

Devidamente  intimadas  da  sentença,  as  partes  não
apresentaram recurso voluntário. 
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A Procuradoria de Justiça ofereceu Parecer (fls. 30/32)
opinando pelo prosseguimento do reexame, sem manifestação de mérito.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente,  destaco  que  os  requisitos  de
admissibilidade  deste  recurso  obedecerão  às  regras  e  entendimentos
jurisprudenciais  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  porquanto  a
irresignação  foi  interposta  em  face  de  sentença  publicada  antes  da
entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.

Vejamos o que dispõe o Enunciado Administrativo n°
02, do Superior Tribunal de Justiça: 

“Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até
17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele
prevista,  com  as  interpretações  dadas,  até
então,  pela  jurisprudência  do  Superior
Tribunal de Justiça.”

Fixada  tal  premissa,  passemos  a  análise  relativa  à
admissibilidade recursal.

Assim, presentes os requisitos de admissibilidade
de acordo com os termos dispostos no Código de Processo Civil de
1973, conheço do apelo, passando à análise de seus argumentos.

Por primeiro consigno que, por força do disposto no 
artigo 192 da Lei nº 11.101/05, aplica-se ao presente feito o Decreto-lei 
nº 7.661/45, antiga Lei de Falências, em virtude da decretação da falência
do devedor ter ocorrido antes da vigência da nova lei. 
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Consoante o artigo 23, parágrafo único, inciso III, da 
antiga Lei de Falências, “não podem ser reclamadas na falência as penas 
pecuniárias por infração das leis penais e administrativas”. 

A multa moratória é uma espécie de pena pecuniária
aplicada em razão da inadimplência do devedor. 

A exclusão da multa moratória na execução contra a
massa falida decorre do fato de não mais existir  a pessoa do devedor
responsável  pelo  inadimplemento,  mas  uma  universalidade  de  bens
formada no momento da decretação da falência, visando à satisfação dos
credores. 

Assim,  as multas  fiscais  não podem ser  cobradas da
massa  falida  e,  nesse  sentido,  enuncia  a  Súmula  nº  565,  do  Colendo
Supremo Tribunal  Federal  que “a  multa  fiscal  moratória  constitui  pena
administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência”. 

Com relação aos juros, o artigo 26 do Decreto-lei nº
7.661/45 veda a cobrança contra a massa falida daqueles incidentes após
a decretação da quebra, se insuficiente o ativo para saldar o passivo. 

Nesse  sentido,  já  firmou  entendimento  o  Superior
Tribunal de Justiça: 

TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  FALÊNCIA.
MULTA  E  JUROS  DE  MORA.  SÚMULA  N.º
565/STF.  PRECEDENTES.  1.  A  multa
moratória, por constituir pena administrativa,
não  incide  contra  a  massa  falida.
Aplicabilidade das Súmulas 192 e 565/STF. 2.
Após  a  data  da  decretação  da  falência,  os
juros  moratórios  apenas  serão  devidos  se
houver  sobra  do  ativo  apurado  para  o
pagamento  do  principal.  Precedentes.  3.
Recurso especial provido. (REsp 1029150/SP,
Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA
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TURMA,  julgado  em  06/05/2010,  DJe
25/05/2010)

PROCESSUAL CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  JUROS  DE
MORA  APÓS  A  DECRETAÇÃO  DA  FALÊNCIA.
POSSIBILIDADE  DE  COBRANÇA,  EM
MOMENTO  POSTERIOR,  CONDICIONADA  À
COMPROVAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DO ATIVO.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I.  De  acordo  com  a  jurisprudência  desta
Corte,  o  pagamento  dos  juros  de  mora,
devidos  pela  massa  falida,  em  momento
posterior  à  decretação  da  falência,  está
condicionado à existência de ativo necessário
ao pagamento da dívida principal.
II.  A  Corte  a  quo,  ao  negar  provimento  ao
recurso  de  Apelação  da  Fazenda  Nacional,
mantendo a  sentença  de Primeira  Instância,
entendeu  indevida,  na  presente  Execução
Fiscal, a inclusão dos juros de mora, após a
decretação da falência. Afirmou, todavia, que,
posteriormente,  seria  facultado  à  Fazenda
Pública demonstrar a suficiência do ativo, para
cobrir o pagamento de tais valores.
III. Referida determinação não impossibilita a
cobrança  futura  dos  juros  de  mora  devidos
após  a  decretação  da  falência,  mas  apenas
condiciona o  seu pagamento à comprovação
futura  da  suficiência  do  ativo.  Ademais,  tal
medida afigura-se necessária para se vedar a
cobrança antecipada de tais juros, juntamente
com  o  montante  principal  devido.  Nesse
sentido:  "o  acórdão  recorrido  confirmou  a
sentença que determinou sejam decotados, do
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valor  cobrado  na  execução  fiscal,  a  multa
administrativa e os juros moratórios  devidos
em  momento  posterior  à  decretação  da
quebra, condicionando-se o pagamento desses
juros  à  hipótese  de  o  ativo  bastar  ao
pagamento do principal, sendo reclamáveis da
massa.  Assim sendo,  não  se  está  excluindo
peremptoriamente  do  crédito  exequendo  o
valor referente aos juros,  mas evitando que
sua  cobrança  se  dê  antecipadamente,  junto
com  o  principal;  caso  contrário,  estar-se-ia
diante de excesso de execução. Ademais, os
juros de mora devidos no período anterior à
decretação da quebra ficaram intangíveis, não
dependendo das forças do ativo". (STJ, AgRg
no AREsp 352.264/SE, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN,  SEGUND  TURMA,  DJe  de
27/03/2014).
IV. Agravo Regimental improvido.

Ante  o  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  A  REMESSA
OFICIAL,  conforme o disposto no art. 557 do CPC, por encontrar-se a
decisão vergastada em perfeita harmonia com as súmulas consolidadas do
Supremo Tribunal Federal.

P.I.

João Pessoa, 04 de agosto de 2017.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
              R e l a t o r
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