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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2002005-16.2013.815.0000
ORIGEM: 2ª Vara de Executivos Fiscais da Capital
RELATOR:  Juiz  José  Ferreira  Ramos  Júnior,  convocado  para
substituir a Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
AGRAVANTE: CCB - Cimpor Cimentos do Brasil Ltda.
ADVOGADO: Marcus Costa do Azevedo
AGRAVADO: Estado da Paraíba
PROCURADOR: Sérgio Roberto Félix de Lima

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE.  EXECUÇÃO  FISCAL.  PROPOSIÇÃO  EM
MOMENTO  POSTERIOR  À  CONCESSÃO  DA  LIMINAR  QUE
SUSPENDE  A  EXIGIBILIDADE  DO  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO.
SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. PROVIMENTO.

- “A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 957.509/RS,
submetido ao regime dos recursos  repetitivos (art.  543-C do
CPC),  reafirmou  o  entendimento  de  que  a  suspensão  da
exigibilidade  do  crédito  tributário,  perfectibilizada  após  a
propositura da Execução Fiscal, ostenta somente o condão de
obstar o curso do feito executivo, e não o de extingui-lo.” (REsp
1331965/DF,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 03/09/2012).
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada  Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, dar  provimento ao
agravo.

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  por  CCB  –
CIMPOR CIMENTOS  DO BRASIL  LTDA  contra  o  ESTADO DA  PARAÍBA,
visando à reforma da decisão (f. 52/55) do Juízo de Direito da 2ª Vara de
Executivos Fiscais da Capital, que rejeitou exceção de pré-executividade
apresentada pelo agravante.

Ele sustenta, em síntese, que a execução fiscal foi proposta em
momento posterior à concessão de liminar suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, razão pela qual deve o feito executivo ser extinto, por
falta de condição da ação.

Pedido de tutela recursal concedido às f. 61/65.

Não foram ofertadas contrarrazões (certidão de f. 72).

A Procuradoria de Justiça não opinou sobre o mérito (f. 73/77).

É o relatório. 

VOTO: Juiz Convocado JOSÉ FERREIRA RAMOS JÚNIOR
                                            Relator

Mantenho  a  decisão  que  deferiu  a  tutela  recursal, por  seus
próprios fundamentos, in verbis:

Entendo que a pretensão preenche os requisitos elencados.

Inicialmente  é  oportuno  destacar  que  a  exceção  de  pré-
executividade,  no  processo  executivo  fiscal,  é  meio  idôneo  para
suscitar questões de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo próprio
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magistrado, como as processuais e as atinentes aos pressupostos do
título executivo que embasam a ação executiva. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO.
EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.  ARGUIÇÃO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE.  PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.  MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA NÃO ALEGADA ANTERIORMENTE.

1.  Não  prospera  a  alegada  violação  do  art.  557  do  CPC,  porquanto
eventual nulidade na decisão monocrática do Relator fica superada com a
reapreciação  da  matéria,  na  via  do  Agravo  Regimental,  pelo  órgão
colegiado.

2. A inconstitucionalidade das exações que embasaram a execução fiscal
macula  a  própria  exigibilidade  do  título  executivo  razão  pela  qual  tal
matéria pode ser conhecida de ofício e também alegada em exceção de
pré-executividade.

3.  É lícito ao executado arguir nulidades de natureza absoluta
em exceção de pré-executividade (não alegadas anteriormente
em embargos à execução) por configurarem matéria de ordem
pública, não se operando sobre elas a preclusão. Precedente: AgRg
no  Ag  977.769/RJ,  Rel.  Min.  Luiz  Fux,  Corte  Especial,  julgado  em
03/02/2010,  DJe  25/02/2010.  Agravo  regimental  improvido.  (AgRg no
REsp  1311658/PR,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 15/05/2012)

A Certidão de Dívida Ativa, para valer-se como um título executivo
extrajudicial,  deverá  ter  como  pressupostos:  a  certeza,  liquidez  e
executividade. Estes requisitos estão previstos no artigo 204 do CTN.
Vejamos:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e
liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode
ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro
a que aproveite.

Por sua vez, o artigo 151 do CTN traz eu seu bojo as hipóteses de
suspensão do crédito tributário:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]
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IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em
outras  espécies de ação judicial;  (Inciso  incluído pela  Lcp nº
104,  de  10.1.2001)  (Vide  Medida  Provisória  nº  38,  de
13.5.2002)

VI – o parcelamento. (Inciso incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)
(Vide Medida Provisória nº 38, de 13.5.2002)

Nesse  diapasão,  conforme  consignado  acima,  a  existência  de
qualquer  das  hipóteses  de  suspensão  da  exigibilidade  do  crédito
tributário  tem  como  consequência  impedir  que  o  Fisco  pratique
qualquer  ato  contra  o  contribuinte  visando  à  cobrança  do  crédito
tributário,  como  a  inscrição  em  dívida  ativa,  a  propositura  da
execução fiscal e etc.

Ainda, é  importante registrar que o momento da ocorrência da
causa  suspensiva,  nos  termos  do  artigo  151  do  CTN,  traz
consequências diversas ao processo de execução fiscal.

Sob essa ótica, se a exigibilidade do crédito foi suspensa antes
da  propositura  da  ação  executiva,  a  consequência  é  a
extinção do feito executivo, uma vez que a CDA não gozará do
requisito da exigibilidade, prevista no artigo 204 do CTN.

Neste sentido, eis o entendimento do STJ:

TRIBUTÁRIO.  SUSPENSÃO  DA  EXIGIBILIDADE  DO  CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.  HIPÓTESES  PREVISTAS  NO  ART.  151  DO  CTN.
PROPOSITURA  DA  AÇÃO  EXECUTIVA  FISCAL  APÓS  A  SUSPENSÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO.

1.  A  jurisprudência  do  STJ  firmou-se  no  sentido  de  que  a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por alguns dos
motivos  elencados  nos  incisos  do  art.  151  do  CTN,  conduz  a
inviabilidade  de  propositura  da  ação  executiva  fiscal,  quando
posterior ao fato suspensivo, ensejando a extinção do feito.

2.  A existência de qualquer das hipóteses previstas no art. 151
do CTN tem como consequência:  (I)  a  extinção da  execução
fiscal, se a causa da suspensão ocorreu antes da propositura do
feito  executivo;  ou  (II)  a  suspensão  da  execução,  se  a
exigibilidade foi suspensa quando já proposta a execução.



AI n. 2002005-16.2013.815.0000

3. No caso em apreço, as Instâncias ordinárias assentaram que a causa
da suspensão, consubstanciada na hipótese prevista no inciso V do art.
151  -  concessão  de  medida  liminar  ou  tutela  antecipada  em  outro
processo - ocorreu em momento anterior à propositura da ação. Impõe-
se, portanto, a extinção da execução fiscal. Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  AREsp  156.870/RJ,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 21/05/2012).

Por  outro  lado,  se  a  exigibilidade  foi  suspensa  quando  já
proposta  a  execução,  a  consequência  é  tão  somente  a
suspensão da execução. Veja-se o posicionamento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADESÃO A PARCELAMENTO APÓS O AJUIZAMENTO
DA  EXECUÇÃO  FISCAL  E  ANTES  DA  CITAÇÃO.  SUSPENSÃO  DO
PROCESSO EXECUTIVO.

1.  A  Primeira  Seção  do  STJ,  no  julgamento  do  REsp  957.509/RS,
submetido  ao  regime  dos  recursos  repetitivos  (art.  543-C  do  CPC),
reafirmou o entendimento de que a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário,  perfectibilizada  após  a  propositura  da  Execução  Fiscal,
ostenta somente o condão de obstar o curso do feito executivo,
e não o de extingui-lo.

2. Recurso Especial provido. (REsp 1331965/DF, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 03/09/2012)

In casu, o crédito tributário foi suspenso em 24 de julho de 2012 (f.
33),  tendo  sido  a  execução  fiscal  proposta  somente  em  30  de
setembro  de  2012  (f.  09),  quando  ausente  o  requisito  da
exigibilidade,  o  que  demonstra  a  verossimilhança  das  alegações
postas neste agravo de instrumento.

Com relação ao perigo da demora, entendo que o prosseguimento da
execução fiscal pode acarretar danos de difícil reparação, porquanto
bens de propriedade da executada podem ser penhorados e levados
a leilão ou hasta pública.

Nestes  termos,  concedo  a  tutela  recursal, determinando,  de
imediato,  a  suspensão  da  Execução  Fiscal  n.  0109944-
37.2012.815.2001 (200.2012.109944-0), até ulterior decisão.  (sic, f.
62/65).

Ante o exposto,  dou provimento ao agravo, para manter a
decisão que concedeu a tutela recursal, em todos os seus termos.  
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É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador OSWALDO
TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO,  que  participou  do  julgamento  com
ESTE RELATOR (Juiz de Direito Convocado, com jurisdição limitada para
substituir a Excelentíssima Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO
DE A. D. FERREIRA) e com o Excelentíssimo Desembargador ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS.

Presente à Sessão o Excelentíssimo Doutor AMADEUS LOPES
FERREIRA, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 04
de setembro de 2014.

Juiz Convocado JOSÉ FERREIRA RAMOS JÚNIOR
                                 Relator 


