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DECISÃO LIMINAR

VISTOS, etc.

Cambuci S/A (Penalty)  interpôs Agravo de Instrumento com 
pedido de Liminar, em face de decisão interlocutória, fls. 31/33, que indeferiu 
o  pedido  de  tutela  antecipada,  nos  autos  da  ação  anulatória  de  débito 
tributário,  ajuizada em desfavor do  Estado da Paraíba,  o qual  pretendia a 
manutenção do incentivo fiscal,  até o desfecho da demanda,  bem como a 
suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário, apurado no auto de 
infração  nº  93300008.09.00000467/2011-58,  no  valor  de  R$9.056.443,38 
(nove milhões, cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e três reais e 
trinta e oito centavos), fl. 196.

Em suas razões, o agravante aduziu que a decisão objurgada 
não corresponde aos argumentos  narrados na inaugural,  nem ao conjunto 
probatório  dos  autos.  Alega  ainda  que,  o  débito  de  ICMS,  confessado 
espontaneamente,  e  mesmo  devidamente  quitado,  o  agravante  fora 
considerado inadimplente, perante a Receita Estadual, por falta de pagamento 
e perda do benefício, gerando um auto de infração. 

Liminarmente  pediu  a  atribuição  de  efeito  suspensivo,  face 
restar demostrado a plausibilidade do direito alegado e a presença do fundado 
receio  de  dano  irreparável  ou  de  difícil  reparação,  consubstanciado  no 
comprometimento do seu patrimônio e a continuidade de seu funcionamento.

Ao  final,  pugnou  pela  manutenção  do  incentivo  fiscal  e 
suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário apurado no auto de 
infração imputado.
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Juntou documentos.

É o relatório.

Passo, então, a decidir.

O presente recurso encontra-se devidamente instruído com as 
peças  obrigatórias  e  facultativas  e  foi  protocolado  tempestivamente,  razão 
pela qual, dele conheço. 

A concessão de liminar em agravo de instrumento, objetivando 
a reforma da decisão agravada,  face a previsão pelo Código de Processo 
Civil, em seu art. 527, inc. III. In verbis:

Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e 
distribuído incontinenti, o relator:
[...]
III – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 
558),  ou  deferir,  em  antecipação  de  tutela, total  ou 
parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz 
sua decisão;

Não merece prosperar os argumentos trazidos pela agravante 
devendo a decisão interlocutória permanecer intangível.

No  caso  em  tela,  a  lide  gira  em  torno  do  equívoco  na 
elaboração  do  cálculo  e  apuração  do  ICMS,  entretanto,  apesar  de  ter 
confessado  espontaneamente  e  pago  o  débito  existente,  foi  autuado  pela 
Receita  Estadual  e teve suspenso o incentivo fiscal,  oriundo do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Industrial – FAIN.

Com  efeito,  imperioso  é  ressaltar  que  a  agravante  não 
conseguiu  demonstrar,  a  prima  facie,  que  suas  fundamentações  sejam 
relevantes,  em virtude  da  ausência  de  novos  fatos  a  autorizarem alguma 
mudança, já que pretende na ação ordinária a manutenção do incentivo fiscal 
e  a  suspensão  da  exigibilidade  do  crédito  tributário,  apurado  no  auto  de 
infração.

Verifica-se a fragilidade dos argumentos recursais na medida 
em que não resta confirmado o pagamento da diferença do ICMS, valor esse 
cobrado  pela  receita  estadual,  bem  como  a  configuração  da  denúncia 
espontânea, como alegado nas razões do agravo.

Os requisitos para o deferimento da tutela antecipatória estão 
sujeitos a regime próprio,  estabelecidos no  caput  e incisos do art.  273 do 
Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art.  273.  O  juiz  poderá,  a  requerimento  da  parte, 
antecipar,  total  ou  parcialmente,  os  efeitos  da  tutela 
pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova 
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inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação 
e: 

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil 
reparação; ou
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o 
manifesto propósito protelatório do réu. 

Portanto,  ausente  a verossimilhança  das  alegações  iniciais,  
desnecessária se torna a análise do outro requisito  (art. 273, incisos I ou II, 
do CPC).

In  casu, a  guisa de não pairar  dúvidas,  vale salientar  que o 
agravo  de  instrumento  é  um  recurso  que  tem,  via  de  regra,  só  o  efeito 
devolutivo,  e  apenas  nas  hipóteses  em  que  restam  demonstrados  seus 
requisitos é que se justifica atribuir o efeito almejado até o pronunciamento 
final da Câmara.

O STJ já decidiu:

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO 
ANULATÓRIA.  SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. 
ART.  265  DO  CPC.  INVIABILIDADE.  AUSENTES  OS 
REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E A 
GARANTIA  DO  JUÍZO.  PREMISSAS  FÁTICAS 
ASSENTADAS  PELO  ACÓRDÃO  RECORRIDO. 
REVISÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  INCIDÊNCIA  DO 
VERBETE SUMULAR 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.  "A  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  é 
firme no entendimento acerca da impossibilidade de ser 
deferida a suspensão do executivo fiscal apenas ante o 
ajuizamento  de  ação  anulatória,  sem  que  estejam 
presentes os pressupostos para o deferimento de tutela 
antecipada ou esteja garantido o juízo ou, ainda, ausente 
o  depósito  do  montante  integral  do  débito  como 
preconizado pelo art. 151 do CTN. Precedentes" (AgRg 
no  AREsp  80.987/SP,  Primeira  Turma,  Rel.  Min. 
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 21/2/2013).
2.  A  inversão  do  julgado,  nos  termos  propostos  pelo 
agravante,  demandaria  o  reexame  do  conjunto  fático-
probatório,  procedimento  vedado  em  recurso  especial, 
nos termos do enunciado sumular 7/STJ.
3.  Agravo  regimental  não  provido.  (STJ  -  AgRg  no 
AREsp 298.798/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 
LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 
11/02/2014)

Todavia, oportuno frisar que diante da matéria requerer exame 
mais apurado dos fatos e provas, o Poder Judiciário tem a competência para 
dirimir interpretações diversas, acerca de tributos como o ICMS,  destinada 
aos Estados e Distrito Federal, seja por ser um imposto com maior volume de 
arrecadação, tendo sido objeto de constantes alterações legislativas.
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Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR.

Comunique-se,  COM URGÊNCIA, o inteiro teor desta decisão 
ao Juízo prolator.  

Solicitem-se as informações  de estilo,  no  prazo  de  10  (dez) 
dias, bem como, para dizer se houve o cumprimento da regra do art. 526, do 
CPC. 

Intime-se  o  agravado,  por  seus  representantes  legais,  para, 
querendo,  responder  ao  recurso,  juntando  a  documentação  que  entender 
conveniente, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do inciso V, do art. 527, do 
CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, dê-se vista dos autos 
à douta Procuradoria de Justiça, para se pronunciar, igualmente, no prazo de 
10 (dez) dias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

João Pessoa, 23 de setembro de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz
                         Relator
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