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Registro: 2016.0000541450

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento nº 2137900-35.2016.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante METALÚRGICA MIKRO LTDA., é
agravado PROCURADOR GERAL DA FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CRISTINA COTROFE (Presidente sem voto),
ANTONIO CELSO FARIA E RONALDO ANDRADE.

São Paulo, 3 de agosto de 2016
MANOEL RIBEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MANOEL LUIZ RIBEIRO, liberado nos autos em 03/08/2016 às 15:50 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 2137900-35.2016.8.26.0000 e código 3B41446.
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Agravo de Instrumento nº 2137900-35.2016.8.26.0000
Agravante: METALÚRGICA MIKRO LTDA.
Agravado: PROCURADOR GERAL DA FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Comarca de São Paulo
Juiz prolator da decisão: Dr. Adriano Marcos Laroca
AGRAVO DE INSTRUMENTO
urgência
de

Tutela de

Pretensão de revisão do cálculo

parcelamento

de

débito

fiscal,

com

exclusão dos juros computados acima do
patamar da taxa SELIC – Possibilidade –
Precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça – Presente ilegalidade na constituição
da dívida

Probabilidade do direito e perigo

de dano evidenciados

Deferimento da

tutela,

a

para

determinar

revisão

das

parcelas, expurgados os juros superiores à
taxa SELIC – Decisão reformada – Agravo
provido.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão reproduzida à fl. 75, que indeferiu pedido liminar para que a
Fazenda fosse instada a recalcular o parcelamento da dívida, em
decorrência da inconstitucionalidade dos juros praticados em patamar
superior à taxa SELIC.

Sustenta a embargante a possibilidade de revisão
do débito objeto de parcelamento. Reitera a inconstitucionalidade da
taxa de juros prevista na legislação paulista e cobrada pela agravada,
devendo ser aplicada taxa de juros não superior à taxa SELIC. Postula,
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recorrida, haja vista os impactos negativos que a manutenção de uma
cobrança vultuosa e manifestamente inconstitucional pode causar às
suas atividades empresariais.

Tutela de urgência concedida.

É o relatório.

Desnecessária a intimação da parte contrária, já que
se trata de recurso interposto contra decisão sobre pedido de tutela de
urgência. Aplica-se, pois, o disposto no art. 9º, parágrafo único, I, do
NCPC.

O recurso merece provimento.

O inconformismo da agravante diz respeito à taxa de
juros de mora exigida pelo Fisco Paulista, naquilo que suplanta a taxa
SELIC.

Nesse contexto, é preciso considerar a existência de
relevância

na

argumentação

da

agravante

acerca

da

inconstitucionalidade da aplicação da taxa de juros pela Fazenda, em
conformidade com o art. 96 da Lei nº 9.374/89, com as modificações
introduzidas pela Lei nº 13.918/2009, superiores à taxa SELIC.

Cabe registrar que o Órgão Especial, em sede de
arguição de inconstitucionalidade, já apreciou a matéria e reconheceu
que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não
pode exceder aquela incidente na cobrança dos tributos federais, ou
seja,

a

taxa

SELIC.

No

julgamento

da

Arguição
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artigos 85 e 96 da citada Lei Estadual n.º 6.374/89, com a redação
dada pela Lei Estadual n.º 13.918/09, o Colendo Órgão Especial deu
parcial procedência ao pedido, nos termos que seguem, razões que se
adotam neste julgado:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts. 85 e 96 da Lei Estadual nº 6.374/89, com a redação dada
pela Lei Estadual nº 13.918/09 - Nova sistemática de composição
dos juros da mora para os tributos e multas estaduais
(englobando a correção monetária) que estabeleceu taxa de
0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário da
Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC - Juros
moratórios e correção monetária dos créditos fiscais que são,
desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou de
Direito Tributário - Ambos os ramos do Direito que estão previstos
em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a
competência concorrente da União, dos Estados e do DF - §§ 1º a
4º do referido preceito constitucional que trazem a disciplina
normativa de correlação entre normas gerais e suplementares,
pelos quais a União produz normas gerais sobre Direito
Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito
Federal compete suplementar, no âmbito do interesse local,
aquelas normas - STF que, nessa linha, em oportunidades
anteriores, firmou o entendimento de que os Estados membros
não podem fixar índices de correção monetária superiores aos
fixados pela União para o mesmo fim (v. RE nº 183.907-4/SP e
ADI nº 442) - CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito
Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe o
cômputo de juros de mora ao crédito não integralmente pago no
vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, 'se a lei
não dispuser de modo diverso' - Lei voltada à regulamentação de
modo diverso da taxa de juros no âmbito dos tributos federais
que, destarte, também se insere no plano das normas gerais de
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legislativa dos Estados e do DF - Padrão da taxa SELIC que veio
a ser adotado para a recomposição dos créditos tributários da
União a partir da edição da Lei nº 9.250/95, não podendo então
ser extrapolado pelo legislador estadual - Taxa SELIC que, por
sinal, já se presta a impedir que o contribuinte inadimplente possa
ser beneficiado com vantagens na aplicação dos valores retidos
em seu poder no mercado financeiro, bem como compensar o
custo do dinheiro eventualmente captado pelo ente público para
cumprir suas funções - Fixação originária de 0,13% ao dia que, de
outro lado, contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a
caracterizar abuso de natureza confiscatória, não podendo o
Poder Público em sede de tributação agir imoderadamente Possibilidade, contudo, desacolhimento parcial da arguição, para
conferir interpretação conforme a Constituição, em consonância
com o julgado precedente do Egrégio STF na ADI nº 442 Legislação paulista questionada que pode ser considerada
compatível com a CF, desde que a taxa de juros adotada (que na
atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à
utilizada pela União para o mesmo fim - Tem lugar, portanto, a
declaração de inconstitucionalidade da interpretação e aplicação
que vêm sendo dada pelo Estado às normas em causa, sem
alterá-las gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo
fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2º) Procedência parcial da arguição.”

A possibilidade de revisão judicial do débito objeto
de acordo de parcelamento, por sua vez, já foi reconhecida no Superior
Tribunal de Justiça. Confira-se:
“CONTRIBUINTE.
TRIBUTÁRIO.

OMISSÃO

PROCESSUAL

INEXISTENTE.

CIVIL.

ADESÃO

A

PARCELAMENTO. CONFISSÃO ABSOLUTA DA DÍVIDA. NÃO
OCORRÊNCIA.

REVISÃO

DE

ASPECTOS

FÁTICOS.
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REPETITIVO.

RESP

PARADIGMA

1.133.027/SP.

SÚMULA

83/STJ. PRETENSÃO DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO.
INVIABILIDADE.

VIOLAÇÃO

DA

CLÁUSULA

DE

IRRETRATABILIDADE.
(...)
2. O Tribunal de origem firmou entendimento no
sentido de que a confissão da dívida para adesão ao programa de
parcelamento não é absolutamente irretratável, sendo possível
seu questionamento na via judicial. Contudo, rechaçou a
pretensão da empresa contribuinte em afastar a responsabilidade
tributária no pagamento do tributo, visto tratar-se de matéria de
fato insuscetível de retratação em decorrência das duas
confissões de dívidas efetuadas. Incidência da Súmula 83/STJ.
3.

"A

confissão

da

dívida

não

inibe

o

questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere
aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre
os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode
rever judicialmente a confissão da dívida efetuada com o escopo
de

obter

parcelamento

de

débitos

tributários"

(REsp

1133027/SP,Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, julgado em 13.10.2010, DJe 16.3.2011).
4. A pretensão da autora é refazer o exame do
acervo fático para que se constate que a constituição do crédito
tributário ocorreu de forma indevida, porquanto aferida de forma
indireta, com base nas contas do tomador de serviço, alegação
esta que somente seria procedente se esmiuçada a seara fáticoprobatória dos autos.
5. As circunstâncias fáticas da demanda são
insuscetíveis de revisão jurisdicional, pois incorreria em violação
da cláusula de irretratabilidade instituída no programa de
parcelamento.
(...)
Agravos

regimentais

da

CONSTRUTORA
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(AgRg no REsp 1343805/SC, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe
13/12/2012).

No mesmo sentido há orientação desta Corte:
“MANDADO DE SEGURANÇA - Preliminares
afastadas - Questionamento referente à cobrança de juros de
mora em Programa Especial de Parcelamento (PEP) de ICMS Acordo celebrado em junho/2014 - Incidência da Lei Estadual nº
13.198/09 - Juros de mora que não podem exceder a taxa SELIC
- Possibilidade de revisão judicial - Precedentes - Sentença
mantida - Reexame necessário e recurso voluntário da FESP não
provido.”(Apelação nº 1025711-51.2014.8.26.0114, 01ª Câmara
de Direito Público, rel. Des. Luis Francisco Aguilar Cortez, j.
em 10.03.2015)

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - Mandado de
Segurança - Programa Especial de Parcelamento PEP do ICMS Pretensão de correção do débito, com exclusão dos juros, tidos
por inconstitucionais e aplicação do teto da Taxa SELIC, no
cálculo do débito do Parcelamento Especial nº 20004701-9 Inconformismo - Cabimento - Inconstitucionalidade da Lei
estadual 13.918/09 declarada pelo Plenário deste Tribunal de
Justiça - Inviabilidade de aplicação do critério de atualização
determinado por aquele diploma - Precedentes deste Tribunal e
do STF - Taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da
multa que não pode exceder à Selic utilizada pela União para o
mesmo fim - Sentença mantida - Recursos oficial e voluntário não
providos” (Apelação nº 4008972-71.2013.8.26.0506, 09ª Câmara
de Direito Público, rel. Des. Rebouças de Carvalho, j. em
11.03.2015)
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art. 96 da Lei n° 6.374/1989, com redação dada pela Lei n°
13.918/2009

(AIIM

n°

4.041.686-0,

fls.

52/67),

mostra-se

em

desconformidade com a jurisprudência consolidada.

O risco de dano decorre da necessidade de a
agravante postular, posteriormente, a repetição de indébito, meio
oneroso de recuperação do numerário indevidamente exigido, além de
poder causar impactos negativos às suas atividades empresariais.

Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo, para
deferir a tutela de urgência, a fim de determinar que a Fazenda
recalcule o débito, expurgados os juros superiores à taxa Selic,
propiciando, nestes termos, a continuidade dos pagamentos.

Manoel Ribeiro
Relator
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Dessa forma, a incidência de juros nos moldes do

