
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO 
Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 2004656-84.2014.815.0000
Origem : 2ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital
Relator :  Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : Francisco Ribeiro Meira
Advogados : Odon Dantas Bezerra Cavalcanti e outros
Agravado : Município de João Pessoa
Procurador : Rodrigo Nóbrega Farias

AGRAVO  INTERNO EM AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO  FISCAL.  EXCEÇÃO
DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.  NECESSIDADE  DE
DILAÇÃO  PROBATÓRIA.  REJEIÇÃO  DO
EXPEDIENTE.  MATÉRIAS  DE  ORDEM  PÚBLICA
SUSCITADAS.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO
INCONTESTE.  SÚMULA  Nº  393,  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  OBSERVÂNCIA.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  EXCLUSÃO  DA
CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

-  “A  exceção  de  pré-executividade  é  admissível  na
execução  fiscal  relativamente  às  matérias  conhecíveis
de ofício que não demandem dilação probatória”, nos
moldes  da  Súmula  nº  393,  do  Superior  Tribunal  de
Justiça.
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- A exceção de pré-executividade não tem acolhimento
quando se necessite de dilação probatória, mesmo que
os  temas  abordados  versem  sobre  matéria  de  ordem
pública.

-  A  exceção  de  pré-executividade  e  o  consequente
prosseguimento  da  execução  fiscal,  não  dá  ensejo  à
condenação em honorários advocatícios, tendo em vista
o seu caráter incidental.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover parcialmente o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO, fls.  131/142,
interposto  por Francisco Ribeiro Meira contra decisão monocrática,  fls.  120/126, que
negou seguimento ao Agravo de Instrumento, fls. 02/15, forcejado pelo ora agravante,
contra o Município de João Pessoa, nos seguintes termos:

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO
DE INSTRUMENTO.

Em suas razões, o recorrente  reitera os argumentos já
deduzidos  no  agravo  de  instrumento,  defendendo  que  as  matérias  apresentadas,  a
saber:  nulidade da certidão de dívida ativa,  inclusive por ausência de notificação, a
prescrição e a decadência, são de ordem pública e, como tal, cognoscíveis de ofício pelo
magistrado.  Requer,  ainda,  a  exclusão  da condenação  dos  honorários  advocatícios
arbitrados, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), por não ser possível em sede
exceção de pré-executividade. Ao final, postula o provimento do recurso.

É o RELATÓRIO.
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VOTO

Como é cediço, qualquer decisão proferida pelo relator
pode  ser  revista  por  órgão  de  maior  envergadura,  assim  definido  pelas  normas
regimentais de  cada  tribunal,  porquanto,  nada  obstante,  em  algumas  situações,  a
delegação  de  atribuições  ao  membro  da  corte  seja  necessária  à  racionalização  da
atividade  jurisdicional,  a  competência  para  julgamento  é,  em  última  análise,  do
colegiado.

Logo,  o  agravo  interno  apresenta-se  como  essa
modalidade  de  insurgência,  cabível  contra  decisão  interlocutória,  terminativa  ou
definitiva,  proferida  solitariamente  pelo  relator,  a  qual  permite  seja  integrada  a
competência do colegiado, através de nova suscitação de seu pronunciamento a respeito
do caso.

No entanto, o fato de levar a matéria ao colegiado não
induz no inequívoco acolhimento ao pleito recursal, registre-se.

Em que pese a  lucidez na fundamentação das  razões
recursais, o vertente agravo regimental merece acolhimento parcial.

Explico. 

O insurgente sustenta que as temáticas correspondentes
a nulidade  da  certidão  de  dívida  ativa,  inclusive  por  ausência  de  notificação,  a
prescrição e a decadência cuidam de matéria de ordem pública.

No entanto,  o  fato  de se  tratar  de  matéria  de  ordem
pública  não  dispensa  o  requerente  de  comprovar  o  alegado,  sem  a  necessidade  de
dilação  probatória,  ou  a  sua  confirmação  inconteste.  Isto  é,  não  pode  se  confundir
matéria de ordem pública, conhecida de ofício, com a obrigação do recorrente de atestar
a tese por si defendida, sem que careça da produção de prova.

Tanto  é  assim  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,
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através da Súmula nº 393, sedimentou o seguinte entendimento:

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

Tal direcionamento não restou apenas confirmado nos
precedentes jurisprudenciais colacionados no decisum objurgado, abaixo reiterados, mas
também pela maioria dos julgados carreados nos arestos da insurgência de fls. 123/125.
Vejamos: 

TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  VIOLAÇÃO
DOS  ARTS.  165 E  535  DO  CPC.  INEXISTENTE.
EXECUÇÃO  FISCAL.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE.  NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO
PROBATÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  Nº
393/STJ.  SÚMULA Nº  83  DO STJ.  COISA JULGADA.
SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não há falar em violação dos arts.
165 e 535, ambos do código de processo civil, porquanto
a  prestação  jurisdicional  foi  dada  na  medida  da
pretensão deduzida, conforme se depreende da análise
do  acórdão  recorrido.  2.  A  corte  manteve  o
entendimento  monocrático  que  negou  seguimento  ao
agravo  de  instrumento,  ante  a  impossibilidade  de
dilação probatória em exceção de pré-executividade. 3.
O entendimento originário, aliás, está em consonância
com o desta corte, porquanto é admissível a exceção de
pré-executividade na execução fiscal desde que não haja
necessidade  de  dilação  probatória.  Incidência  das
Súmulas  nºs  83  e  393/STJ.  4.  Ocorrência  de  coisa
julgada.  Incidência  da  Súmula  nº  7/STJ.  Agravo
regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 333.667; Proc.
2013/0123917-3;  RS;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.
Humberto Martins; DJE 30/09/2013; Pág. 1114).
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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
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).

Acrescenta-se  a  essa  conjuntura  que  o  agravo  de
instrumento é recurso cuja  abrangência é limitada ao preenchimento do art. 558, do
Código de Processo Civil, não se prestando a discutir ou produzir prova, sob pena de
invasão do mérito.
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Entretanto,  melhor sorte  assiste  ao  inconformado,  no
tocante à ausência de condenação em honorários advocatícios.

Nessa ordem, rejeitada a exceção de pré-executividade,
que  se  fará  através  de  decisão  interlocutória,  hipótese  dos  autos,  haverá  o
prosseguimento a  execução fiscal, situação esta a inviabilizar a fixação de honorários
advocatícios.

No mesmo norte:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.  REJEIÇÃO.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  NÃO
PROVIMENTO. 1.  "Não  é  cabível  a  condenação  em
honorários  advocatícios  em  exceção  de  pré-
executividade  julgada  improcedente.  "  (ERESP
1048043/SP, Rel. Min. HAMILTON Carvalhido, CORTE
ESPECIAL, julgado em 17/06/2009,  DJe 29/06/2009).  2.
Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.  (STJ;
AgRg-REsp  1.196.651;  Proc.  2010/0099524-8;  MG;
Quarta  Turma;  Relª  Minª  Isabel  Gallotti;  Julg.
22/11/2011; DJE 30/11/2011).

Ainda, 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  EM  EXECUÇÃO
FISCAL.  IPTU.  REJEIÇÃO  DE  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE.  PRESCRIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.
DESCABIMENTO  DE  CONDENAÇÃO  EM
HONORÁRIOS.  AGRAVO  PARCIALMENTE
PROVIDO.  1.  Nos  termos  do  art.  174  do  CTN,  a
deflagração  do  curso  da  prescrição  para  a  ação  de
cobrança  do  crédito  tributário  pressupõe  a  sua
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constituição definitiva (do crédito), evento que não se
confunde nem com a data do fato gerador, nem com a
data do respectivo lançamento. 2. O STJ tem reiterado o
entendimento de que o dies a quo para contagem do
prazo  prescricional  do  IPTU coincide  com a  data  da
notificação do contribuinte (AGRG no ARESP 339.924/
PE, dje de 24/09/2013). 3. Neste caso concreto, para fins
de  definição  do  marco  inicial  do  prazo  prescricional,
não  há  sequer  necessidade  de  se  perquirir  acerca  da
data  da  notificação  do  contribuinte  ou  da  data  do
vencimento da obrigação,  na medida em que,  no dia
02/01/2008,  antes  mesmo  do  transcurso  de  05  (cinco)
anos  (considerados  o  recesso  forense  e  o  feriado
universal do dia 1º de janeiro), contados da data do fato
gerador  (ocorrido  em 2003  e  que,  conforme antedito,
não consubstancia o dies a quo do prazo prescricional),
o  exequente  ajuizou  a  execução  em  apreço,  não
havendo,  portanto,  que  se  cogitar  de  prescrição.  4.
Sucede que, apesar de protocolado oportunamente (em
02/01/2008),  o  feito  somente  foi  distribuído  em
30/04/2009, sobrevindo o despacho inicial citatório em
28/05/2009,  não  sendo  possível,  entretanto,  atribuir
culpa à Fazenda Pública pela demora no processamento
da ação, cuja paralisação se deu por motivos inerentes
ao  mecanismo  da  justiça,  nos  moldes  da  Súmula  nº
106/STJ. 5. Por outro lado, não há de subsistir a parte da
decisão agravada que se refere à verba sucumbencial,
visto  que  não  cabe  condenação  em  honorários
advocatícios em  exceção de  pré-executividade julgada
improcedente (STJ. AGRG no RESP 1.130.549/SP, dje de
28/10/2013).  6.  Agravo  parcialmente  provido,  tão
somente  para  excluir  da  decisão  impugnada  a
condenação  da  parte  excipiente/agravante  ao
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pagamento  de  honorários  sucumbenciais.  7.  Decisão
unânime. (TJPE; AI 0009607-38.2013.8.17.0000; Rel. Des.
Francisco  José  dos  Anjos  Bandeira  de  Mello;  Julg.
29/05/2014; DJEPE 04/06/2014).

Destarte,  como  não  são  devidos  honorários  de
sucumbência nas hipóteses de rejeição de exceção de pré-executividade, devem estes ser
excluídos da condenação. 

Ante o exposto,  DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
AGRAVO  INTERNO,  PARA  EXCLUIR  DA  DECISÃO  VERGASTADA  A
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Presidente),  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho (Relator)  e  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (Juiz  convocado para  substituir  o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente o Dr. Amadeus Lopes Ferreira, representando
o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 04 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador
                      Relator
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