
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Agravo de Instrumento nº 2005180-81.2014.815.0000
Origem : 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Agravante : JP Comércio de Combustível Ltda
Advogada : Rafaela Vieira Gomes
Agravado : Município de João Pessoa

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO
ANULATÓRIA  DE  MULTA  ADMINISTRATIVA.
NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.  SUSPENSIVIDADE
DA  EXIGIBILIDADE  DO  CRÉDITO.  ACEITAÇÃO
CONDICIONADA  À  REALIZAÇÃO  DE  DEPÓSITO
PRÉVIO.  PLEITO  DE  SUSPENSÃO  SEM  O
PAGAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA. DEPROVIMENTO.

- Nos termos do art. 4º, § 3º, da Lei de Execuções Fiscais,
é  possível  a  suspensão  dos  efeitos  da  multa  pelo
oferecimento de garantia ou depósito,  sendo que sua
cobrança se submete ao rito da execução fiscal.

- Sem o depósito prévio não há que se falar em suspen-
são da exigibilidade do crédito.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de

Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se de  AGRAVO DE INSTRUMENTO, fls. 02/13,
interposto pela JP Comércio de Combustível Ltda contra decisão proferida pelo Juiz de
Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, fls. 67/69 que, nos autos
da  Ação  Anulatória  de  Multa  Administrativa  com  pedido  de  liminar,  fls.  15/36,
manejada em face do Município de João Pessoa, decidiu:

Diante  do  exposto,  INDEFIRO  O  PEDIDO  DE
LIMINAR, o que faço com fundamento no art. 273 e ss.
do CPC. 

Em suas razões, a recorrente pugna pela concessão do
efeito suspensivo ativo à decisão agravada “para a suspensão da exigibilidade do débito
decorrente  da  multa  aplicada,  independentemente  do  depósito  prévio,  com  a
consequente expedição de ofício ao PROCON, à Procuradoria Geral do Município e à
Secretaria da Receita Municipal, para que não haja inscrição na dívida ativa até final
decisão do processo de primeiro grau”, fl. 12. Por fim, requer o provimento do agravo.

Liminar indeferida, fls. 77/82.

Contrarrazões ofertadas pelo Município de João Pessoa,
fls. 89/97, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Informações solicitadas ao Magistrado a quo, porém não
prestadas, conforme certidão de fl. 98.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da  Dra.
Jacilene Nicolau Faustino Gomes, opinou pelo desprovimento do recurso, fls. 99/101.
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É o RELATÓRIO.

VOTO

JP Comércio de Combustível Ltda ajuizou, perante a 2ª
Vara da Comarca da Capital,  Ação Anulatória de Auto de Infração com pedido de
liminar de antecipação de tutela, em face do  Município de João Pessoa,  visando a
desconstituição da multa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), ao julgar procedente o Auto de Infração nº 001688, em razão de uma possível
uniformização dos preços nos estabelecimentos que comercializam combustíveis.

Requereu, outrossim, em sede de tutela antecipada, que
“seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade da dívida”, fl. 68.

Inicialmente,  imperioso  registrar  que  em  sede  de
cognição sumária, única e possível nesta fase processual, a controvérsia a ser analisada
se  limita  ao  preenchimento  dos  requisitos  para  o  deferimento  da  tutela  antecipada
requerida  pela  JP  Comércio  de  Combustível  Ltda,  a  qual  visa  a  suspensão  da
exigibilidade  da  multa  aplicada  pelo  Município  de  João  Pessoa  (PB),
independentemente  do  depósito  prévio,  com a  consequente  expedição  de  ofício  ao
PROCON, para que não haja inscrição na dívida ativa até decisão final do processo de
primeiro grau.

A princípio,  nos  termos  do  art.  4º,  §  3º,  da  Lei  de
Execuções Fiscais, é possível a suspensão dos efeitos da multa  pelo oferecimento de
garantia ou depósito, sendo que sua cobrança se submete ao rito da execução fiscal.

Assim,  tratando-se  de  crédito  fiscal  de  natureza  não-
tributária  o  devedor  também  pode  antecipar-se  à  cobrança  pela  Administração,  e
oferecer em depósito, como garantia da futura demanda, o valor da multa imposta. 
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Na hipótese, contudo, a agravante pediu expressamente
“a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para a suspensão da exigibilidade do
débito decorrente da multa aplicada,  independentemente do depósito prévio, com a
consequente expedição de ofício ao PROCON à Procuradoria Geral do Município e à
Secretaria da Receita Municipal, para que não haja inscrição na dívida ativa até final
decisão do processo de primeiro grau”, fl. 12.

Todavia, tal pleito não tem como ser deferido, uma vez
que inexiste dano irreparável à agravante, uma vez que este poderá reaver o valor pago,
com acréscimos legais, caso seja vencedor na ação anulatória.

Com efeito, sobre o tema, observem-se os precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA.
MULTA APLICADA PELO PROCON. PRETENSÃO DE
SUSPENSÃO  DA EXIGIBILIDADE.  IMPOSSIBILIDA-
DE.  DÉBITO  DE  NATUREZA  ADMINISTRATIVA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 151, II,  DO CTN. RE-
VERSIBILIDADE DA MEDIDA.DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
- Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em
moeda ou cujo valor nela se possa eximir, que não cons-
titua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa, plenamente vincu-
lada (CTN, ART. 151,II). Neste cenário, a multa aplicada
pelo PROCON/CG, no exercício regular de seu poder
de polícia, configura sanção administrativa imposta ao
administrado, o que implica no afastamento da nature-
za tributária do crédito, bem como na inaplicabilidade
do art. 151, inciso II, do CTN, que exige o depósito inte-
gral do valor do débito para a suspensão da exigibilida-
de de tributo.  Outrossim, não há que se falar em dano
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irreparável  em  decorrência  do  pagamento  da  multa,
haja  vista  que a  instituição  financeira  é  detentora  de
vultoso  patrimônio,  sendo  irrisório  o  valor  da  multa
frente  ao  potencial  financeiro  da  instituição  bancária.
(TJPB,  AI  2000158-76.2013.815.0000,  Rel.  Dr.  Miguel
Britto Lyra Filho, DJ 25/02/2014).

E, 

MULTA ADMINISTRATIVA.  DEPÓSITO INTEGRAL.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. Na ação anulatória
de  multa  administrativa,  o  depósito  integral  do  seu
valor suspende a exigibilidade do crédito. Art. 4º, § 3º,
da  Lei  n.º  6830  /1980.     Recurso  provido.  (Agravo  de
Instrumento  Nº  70047552914,  Vigésima  Segunda
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria
Isabel  de  Azevedo  Souza,  Julgado  em  03/05/2012)  -
grifei.

Ainda,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA
DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO
PROCON.  DEPÓSITO  DO  VALOR.  SUSPENSÃO  DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO FISCAL. CABIMENTO.
É  cabível  o  oferecimento  de  bens,  de  maneira
antecipada, como forma de suspender a exigibilidade de
créditos tributários. Precedentes do STJ.
Em se tratando de créditos de natureza não tributária,
também é admitido o depósito do valor discutido, nos
termos  do  art.  9º,  §4º  da  LEF,  fazendo  cessar  a
responsabilidade do devedor pela correção monetária e
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juros.
No caso dos autos foi autorizado o depósito do valor da
multa, trazendo como conseqüência lógica a suspensão
da  sua  exigibilidade  até  o  julgamento  da  ação
anulatória. Agravo provido. (Agravo de Instrumento Nº
70048332860, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado
em 18/07/2012) - sublinhei.

Nesse  norte,  desnecessária  a  reforma  da  decisão  de
primeiro grau, razão pela qual a mantenho integralmente.

Ante  ao  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO.

É como VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Frederico
Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  os  Desembargadores  Gustavo  Leite
Urquiza  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da
Nóbrega  Coutinho  (Relator),  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Desembargador João Alves da Silva) e Alexandre Targino Gomes Falcão
(Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado
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               Relator
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