
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO LIMINAR
Agravo  de  Instrumento  nº  2013431-88.2014.815.0000  — 2ª  Vara  de  Executivos  Fiscais  da 
Capital
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Agravante : Estado da Paraíba, representação por sua Procuradora Silvana Simões de Lima e 
Silva
Agravado : Pró Diagnóstica Com. E Serviços.
Advogado : Antônio Fabio Rocha Galdino.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADEQUAÇÃO DA VIA 
ELEITA — NÃO ACOLHIMENTO — AGRAVO DE INSTRUMENTO 
— EXECUÇÃO FISCAL — MULTA — EFEITO CONFISCATÓRIO 
— PERCENTUAL DA MULTA EXESSIVO (200%) — CARÁTER DE 
CONFISCO — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO 
EFEITO  SUSPENSIVO  —  INDEFERIMENTO  DO  PEDIDO 
LIMINAR.

—  De fato,  a simples alusão ao percentual aplicado não é suficiente a  
confirmar  o  efeito  confiscatório,  mas  as  situações  limites em  que  o 
percentual seja nitidamente exorbitante (200%, por exemplo),  decorrente 
de eventual descompasso entre os efeitos pretendidos com a imposição da  
sanção  pecuniária  e  o  valor  exorbitante  que,  desproporcionalmente,  
pretende  efetivá-los,  devem  ser  consideradas  abusivas,  impondo  a 
inaplicabilidade da multa.

Vistos, etc.

Cuida-se  de  Agravo de Instrumento,  com pedido  de  atribuição  de  efeito 
suspensivo,  interposto  pelo Estado  da  Paraíba, nos  autos  da  Exceção  de  Pré-executividade, 
opostos pela Pró diagnóstica S/A.

O  magistrado  de  primeiro  grau  acolheu  parcialmente  a  exceção, 
determinando a inaplicabilidade da multa de 200% (duzentos por cento), instituído no art. 82, V, “c” 
da Lei Estadual nº 6.379/69, o que fez respaldado na jurisprudência pátria e nos termos dos artigos 
269, I, do CPC e art. 150, IV da CF.

Nas razões recursais, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo, 
para que seja revista a decisão de 1º grau, determinando o prosseguimento da execução fiscal sem 
qualquer redução da multa, uma vez que não restou configurado o confisco do art. 105, IV, da CF, 
comunicando-se imediatamente ao Juízo prolator da decisão agravada.
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É o relatório. 

Decido:

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade  recursal,  está  afastada  a 
hipótese de indeferimento liminar. Também não se subsume ao caso de conversão em agravo retido, 
procedimento  previsto  no  inciso  II  do  art.  527  do  CPC,  já  com as  alterações  dadas  pela  Lei 
11.187/2005. 

O pleito da agravante não merece ser acolhido.

Em suas alegações iniciais,  a  agravante sustentou que  a  exceção de pré-
executividade pode ser utilizada como meio de defesa do executado quanto se tratar de matéria de 
ordem pública.  Ademais, havendo necessidade de dilação probatória, esta não pode ser produzida 
utilizando o instrumento da exceção de pré-executividade,  devendo ser matéria de embargos do 
devedor. Alegou também que o caráter confiscatório da multa não se caracterizou, haja vista que foi 
aplicada em razão do descumprimento, por parte do executado que deixou de recolher o imposto 
devido.

Destarte, a exceção de pré-executividade nada mais é do que um meio de 
defesa,  criado  pela  doutrina  e  aceito  pela  jurisprudência,  que  tem  por  objetivo  obstar  o 
prosseguimento de uma  execução nitidamente nula, conferindo ao executado a possibilidade de 
defender-se, em qualquer momento da execução, sem a necessidade de prévia garantia do juízo.

Assim, a utilização desta via de exceção somente se afigura cabível quando 
a irresignação versar sobre matérias que o juiz possa conhecer de ofício, sem a necessidade de 
dilação probatória.

Assentadas tais premissas, vislumbra-se perfeitamente possível a alegação, 
em sede de objeção de pré-executividade, acerca da nulidade da execução, por inobservância dos 
requisitos legais, bem como pela ofensa ao princípio do não confisco, sobretudo porque, no caso em 
disceptação, não há que se falar em necessidade de instrução probatória.

No que toca a multa aplicada, é incontroverso que a apelante está sujeita à 
multa moratória, pois deu causa à mesma ao descumprir a obrigação de recolher o IPTU. Contudo, 
o percentual relativo à multa aplicada pelo descumprimento da obrigação não pode ser tão elevado a 
ponto de considerá-lo abusivo ou confiscatório. Basta lembrar que, no direito privado, o Código 
Civil  de  2002  permite  multa  de  até  100%.  Logo,  os  200%  previstos  na  legislação  tributária 
municipal é sanção irrazoável para o inadimplemento da obrigação legal. 

 
De fato, a simples alusão ao percentual aplicado não é suficiente a confirmar 

o efeito confiscatório,  mas as  situações limites em que  o percentual seja nitidamente exorbitante 
(200%,  por  exemplo),  decorrente de  eventual  descompasso  entre  os  efeitos  pretendidos  com a 
imposição da sanção pecuniária e o valor exorbitante que, desproporcionalmente, pretende efetivá-
los, devem ser consideradas abusivas, impondo a inaplicabilidade da multa.

Nestes termos, não há que se falar em modificação da decisão agravada em 
sede liminar. 

Por  tais  razões,  conjugadas  às  circunstâncias  que  permeiam  a  realidade 
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fática  do  caso  vertente,  não  vislumbra-se  a  harmoniosa  co-existência  dos  pressupostos  legais 
autorizadores da tutela jurisdicional pleiteada nesta ocasião, razão pela qual outro caminho não resta 
senão aguardar a equânime solução da presente controvérsia em âmbito de cognição exauriente 
(respectivo julgamento de mérito), mantendo-se, por ora, a decisão objurgada.

De mais a mais, lembre-se que esta decisão liminar está sendo analisada 
com espeque em cognição  sumária  — juízo  de  probabilidade,  portanto  — restando limitada  a 
afirmar o provável nesta conjuntura fático-probatória, e que, por essa razão mesma, se subjuga à 
provisoriedade.

Face ao exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.

Intime-se  a  parte  agravada,  para,  querendo,  no  prazo  de  10  (dez)  dias, 
responder  ao  agravo,  na  forma  do  art.  527,  V do  CPC.  Oficie-se  ao  Juiz  prolator  da  decisão 
objurgada, a fim de que, em igual prazo, preste informações na forma do art. 527, IV do citado 
diploma legal. Após o decurso do prazo, com ou sem resposta, remetam-se os autos à Procuradoria 
de Justiça, independente de nova conclusão. Após, voltem-me conclusos os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

João Pessoa, 15 de dezembro de 2014.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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