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CONSTITUCIONAL  E  TRIBUTÁRIO –
Apelação cível  – Embargos à execução –
CDA  –  Aplicação  de  multa  –  Falta  de
fundamentação legal  - Não preenchimento
dos  requisitos  estabelecidos  –
Desobediência ao art. 202 do CTN e art. 2º,
§ 5º, da Lei de Execução Fiscal -  Nulidade
da  CDA  –  Manutenção  da  r.  sentença  –
Honorários  advocatícios  –  Pleito  de
minoração  -  Aplicação do art. 20, § 4º do
CPC – Cabimento – Provimento parcial.

− A validade  da  certidão  da  dívida  ativa
depende  do  integral  preenchimento  dos
requisitos estabelecidos pelo artigo 202 do
Código Tributário Nacional e pelo artigo 2º,
§ 5º, da Lei de Execução Fiscal.

- Nas causas for de pequeno valor, nas de
valor  inestimável,  naquelas  onde  não
houver condenação ou quando a Fazenda
Pública  for  vencida  e  nas  execuções
embargadas  ou  não  os  honorários
advocatícios  serão  devidos  na  forma
preceituada  no  art.  20,  §  4º,  do  CPC,
observando-se,  ainda,  os  critérios  das
alíneas  ‘a’,  ‘b’  e  ‘c’  do  §  3º  do  mesmo
dispositivo  legal.  Nestas  hipóteses,  os
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honorários  advocatícios,  não  estão
adstritos aos limites indicados no § 3º do
art. 20 do CPC.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Tribunal  de  Justiça,  por  votação  uníssona,  dar  provimento  parcial  ao
recurso, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de fl. 1142.

R E L A T Ó R I O

ALESAT  COMBUSTÍVEIS  S/A  ofereceu
embargos à execução fiscal em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DA PARAÍBA,  alegando  nulidade da Certidão de Dívida Ativa indicada na
exordial da ação de execução fiscal, face à ausência de um dos requisitos
formais exigidos pela lei, qual seja, a indicação da origem da multa imposta; a
decadência da cobrança relativa ao período anterior a 01/10/2014, bem como
a não configuração do fato gerador do ICMS, eis que a fiscalização não levou
em  conta  fatores  ambientais  que  ocasionam  variação  da  quantidade  de
combustível.

Em  resposta  aos  embargos,  a  Fazenda
Pública  requereu  a  sua  rejeição,  aduzindo  a  ausência  da  garantia  da
execução  e  a  impossibilidade  de  recebimento  dos  embargos  com  efeito
suspensivo, e em suma, a não existência de vício algum no referido título,
posto que a CDA apresentada encontra-se plenamente respaldada no que
dispõe o art. 3º da LEF.

Às fls. 1096/1099,  a MM. Juíza  “a quo”
julgou procedente os embargos à execução, declarando a nulidade da CDA
que  embasa  à  execução,  condenando  a  exequente/embargada  nos
honorários que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da causa.

 
Irresignado, o Estado da Paraíba interpôs

recurso de apelação às fls.  1102/1110,  alegando que não há nulidade na
certidão  da  dívida  ativa,  bem  como  o  excessivo  valor  fixado  a  título  de
honorários advocatícios.

Devidamente  intimada,  a  parte  apelada
apresentou contrarrazões às fls. 1113/1128, pugnando pela manutenção da r.
sentença.

Instada  a  se  manifestar,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça,  ante  a  constatação  de  desnecessidade  de
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pronunciamento ministerial, devolveu a matéria a Douta Câmara Cível para as
providências cabíveis (fls.1132/1136).

É o que interessa a relatar.

V O T O

 Joeirando  os  autos,  observa-se  que  o
Estado da Paraíba, ora apelante, aduziu que não há que se falar em nulidade
na  certidão  da  dívida  ativa,  uma  vez  que  a  certidão  traz  em seu  bojo  a
referência ao processo administrativo responsável pela constituição do crédito
tributário em tablado, circunstância esta que, de per si, suprime, a indicação
da origem e fundamento legal  da dívida.  Ressaltou,  ainda,  que da própria
origem da obrigação apontada no título executivo em foco (arts. 391 e 399, do
RICMS-PB), bem como do valor da multa arbitrada é possível  se extrair  o
fundamento legal da penalidade em questão (art. 82, V, “c”, da Lei 6.379/96).

No entanto, razão não assiste ao apelante.

É  que  no  processo  de  execução,  quando
não  se  vislumbram  os  pressupostos  processuais,  condições  da  ação,  ou
ainda,  na  hipótese  de  vícios  formais  do  título  em  que  se  funda  a  ação
executiva,  surge,  para o executado,  a possibilidade de atacar  a execução,
arguindo a nulidade existente.

Certo  é  que  a  validade  da  certidão  da
dívida ativa depende do integral preenchimento dos requisitos estabelecidos
pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional e pelo artigo 2º, § 5º, da Lei de
Execução Fiscal. Veja-se:

Art.  202.  O  termo  de  inscrição  da  dívida  ativa,
autenticado pela autoridade competente, indicará
obrigatoriamente:
I  -  o  nome  do  devedor  e,  sendo  caso,  o  dos
coresponsáveis,  bem  como,  sempre  que  possível,  o
domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de
mora acrescidos;
III  -  a  origem  e  natureza  do  crédito,  mencionada
especificamente  a  disposição  da  lei  em  que  seja
fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de
que se originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos
deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

E:
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Art.  2º-  Constitui  Dívida  Ativa  da  Fazenda  Pública
aquela definida como tributária ou não tributária na Lei
nº  4.320,  de  17 de março de 1964,  com as alterações
posteriores,  que  estatui  normas  gerais  de  direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do
Distrito Federal.
§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá
conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II  -  o  valor  originário  da  dívida,  bem como o termo
inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais
encargos previstos em lei ou contrato;
III  -  a  origem,  a  natureza  e  o  fundamento  legal  ou
contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita
à  atualização  monetária,  bem  como  o  respectivo
fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V -  a  data  e  o  número  da  inscrição,  no  Registro  de
Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de
infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6º -  A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos
elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela
autoridade competente.

A ausência de quaisquer desses requisitos
determina  a  extinção  da  execução  fiscal  por  falta  de  pressuposto  de
constituição e de desenvolvimento válido e regular  do processo,  a teor  do
disposto no art 267, inciso IV, e § 3º do CPC, porquanto o título executivo é
requisito  indispensável  para qualquer  execução,  dele se exigindo que seja
válido, certo, líquido e exigível.

O  art.  203  do  CTN  também  dispõe  a
respeito  da  nulidade  da  CDA  em  casos  de  omissão  de  quaisquer  dos
requisitos previstos. Veja-se:

 Art.  203.  A  omissão  de  quaisquer  dos  requisitos
previstos no artigo anterior,  ou o erro a eles relativo,
são causas de nulidade da inscrição e  do processo de
cobrança  dela  decorrente,  mas  a  nulidade  poderá  ser
sanada  até  a  decisão  de  primeira  instância,  mediante
substituição  da  certidão  nula,  devolvido  ao  sujeito
passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que
somente poderá versar sobre a parte modificada (grifos
nossos).

Sustenta Hugo de Brito Machado que o ato
de  inscrição  do  crédito  em  Dívida  Ativa  é  um  ato  constitutivo  de  título
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executivo, sendo ato formal por excelência e, dessa forma, deve preencher
todos os requisitos do art. 202, CTN. Prossegue afirmando que:

“o não-atendimento de qualquer dos requisitos legais do
termo  de  inscrição  do  crédito  em  dívida  ativa  da
Fazenda Pública, estabelecidos expressa e taxativamente
pelo art. 202 do Código Tributário Nacional, provoca a
nulidade por vício formal, tanto da inscrição como da
execução correspondente. A nulidade da inscrição vicia
o  título  executivo  extrajudicial  consubstanciado  na
correspondente  certidão,  e  daí  decorre  a  nulidade  do
processo de execução no mesmo fundado”1

No  caso  concreto,  realizado  o  confronto
entre a certidão de dívida ativa que embasou a execução fiscal (fls. 02/03)
com as disposições dos transcritos artigo 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da Lei de
Execução Fiscal, verifica-se que há expressa fundamentação de que o débito
originou-se do descumprimento das disposições legais dos arts. 391 e 399 do
RICMS/PB  (Decreto  nº  18.930/97).  Ocorre  que,  não  está  previsto  o
fundamento legal  da imposição da multa aplicada em 200% (duzentos por
cento),  sobre  o  débito  principal,  comprometendo  a  essência  da  CDA  e
prejudicando, assim, a defesa da executada, ora apelada.

Nesse  sentido,  já  decidiu  o  Superior
Tribunal de Justiça. Observe-se:

“PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
REQUISITOS  ESSENCIAIS.  DESOBEDIÊNCIA  AOS
DITAMES  DO  ART.  2º,  §  5º  DA  LEI  6.830/80.
PRECARIEDADE  PATENTE.  RESPEITO  AO
PRINCÍPIO  DA  AMPLA  DEFESA.  NULIDADE  DO
TÍTULO.

............................................................................................

.....................................

4.  A  CDA,  enquanto  título  que  instrumentaliza  a
execução fiscal,  deve estar revestida de tamanha força
executiva  que  legitime  a  afetação  do  patrimônio  do
devedor, mas à luz do princípio do devido processo legal,
proporcionando o enaltecimento do exercício da ampla
defesa quando apoiado na estrita legalidade.

5.  Os  requisitos  legais  para  a  validade  da  CDA  não
possuem  cunho  formal,  mas  essencial,  visando  a
permitir a correta identificação, por parte do devedor,
do exato objeto da execução, com todas as suas partes
constitutivas (principal e acessórias), com os respectivos

1Comentários ao Código Tributário Nacional. Artigos 139 a 218. Vol III. São Paulo: Atlas, 
2005, p. 860. 
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fundamentos  legais,  de  modo  que  possa  garantir,
amplamente, a via de defesa.

6. É inadmissível o excesso de tolerância com relação à
ilegalidade  do  título  executivo,  eis  que  o  exeqüente  já
goza  de  tantos  privilégios  para  a  execução  de  seus
créditos  que  não pode  descumprir  os  requisitos  legais
para a sua cobrança.”

(REsp n. 733432/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, T1, ac.
Un., DJ 08/08/2005 p. 202) (sem grifo no original).

Do mesmo modo, os Tribunais Pátrios vêm
decidindo. Veja-se:

EXECUÇÃO  FISCAL  EXTINTA  APELAÇÃO
NULIDADE  DA  CDA  AUSÊNCIA  DE  INDICAÇÃO
DO FUNDAMENTO LEGAL PARA IMPOSIÇÃO DE
MULTA E PARA FIXAÇÃO DE SEU VALOR FALTA
DE  INDICAÇÃO  DO  NÚMERO  DO  AUTO  DE
INFRAÇÃO  IMPOSSIBILIDADE  DE  DEFESA  POR
PARTE  DO  EXECUTADO  NEGADO  PROVIMENTO
AO RECURSO.
(TJ-SP  -  APL:  06319046420098260554  SP  0631904-
64.2009.8.26.0554, Relator: José Luiz de Carvalho, Data
de  Julgamento:  11/09/2014,  18ª  Câmara  de  Direito
Público, Data de Publicação: 15/09/2014)

E:

PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO  -
EXECUÇÃO  FISCAL  EXTINTA  POR  NULIDADE  DA
CDA - REQUISITOS DOS §§ 5º E 6º DO ART. 2º DA
LEI  N.  6.830/80  NÃO  CUMPRIDOS  -  REMESSA
OFICIAL NEGADA. 1- A EF deve ser extinta se a CDA
que a fundamenta não contém os requisitos essenciais
para sua validade previstos nos § 5º e 6º do art. 2º da Lei
n.  6.830/80,  tais  como  a  natureza  da  dívida,  a
fundamentação legal da cobrança e a forma de calcular
os juros e a multa. 2. Remessa oficial negada. 3. Peças
liberadas pelo Relator, em 23/07/2007, para publicação
do acórdão.
(TRF-1 - REO: 25689 AM 2002.01.00.025689-3, Relator:
DESEMBARGADOR  FEDERAL  LUCIANO
TOLENTINO  AMARAL,  Data  de  Julgamento:
23/07/2007,  SÉTIMA  TURMA,  Data  de  Publicação:
03/08/2007 DJ p.160)

Ainda:

EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  FISCAL.  TVCPNU.
NULIDADE  DA  CDA.  FUNDAMENTAÇÃO  LEGAL
OBSCURA.  AUSÊNCIA  DE INDICAÇÃO DA FORMA
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DE CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS
JUROS,  BEM COMO DO TERMO INICIAL DESTES.
RECURSO  PROVIDO.  EMBARGOS  ACOLHIDOS.
EXECUÇÃO  EXTINTA.  "'Somente"a  dívida
regularmente inscrita goza da presunção de certeza e
liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída"(CTN,
art.  204).  É  nula  a  certidão de  dívida  ativa  que  não
indica: a) a forma de cálculo dos juros de mora e o seu
termo  inicial  de  fluência  (CTN,  art.  202,  II;  Lei  n.
6.830/1980,  art.  2º,  § 5º,  II);  b)  a origem, a natureza
jurídica e o fundamento legal da dívida (CTN, art. 202,
III;  Lei  n.  6.830/1980,  art.  2º,  §  5º,  III);  c)  o
fundamento legal da correção monetária e o seu termo
inicial  (Lei  n.  6.830/1980,  art.  2º,  §  5º,  IV).  É
igualmente nula se, descotado o valor indevido, não for
possível  determinar,  por  simples  cálculo  aritmético,  o
saldo  devedor  remanescente  (Precedentes:  AgRgREsp
n. 779.496, Min. Eliana Calmon; Resp n. 965.317, Min.
Mauro Campbell Marques; Resp n. 737.138, Min. José
Delgado; Resp n. 535.943, Min. Teori Albino Zavascki)'
(AC n. 2008.064979-6, Des. Newton Trisotto)" (AC n.
2011.075314-3, de Criciúma, rel. Des. Newton Trisotto,
j. 26-6-2012).
(TJ-SC  -  AC:  20120318492  SC  2012.031849-2
(Acórdão),  Relator:  Jorge  Luiz  de  Borba,  Data  de
Julgamento:  16/09/2013,  Primeira  Câmara  de  Direito
Público Julgado)

Em relação ao pleito de minoração, sabe-
se que  o Código de Processo Civil  disciplina essa matéria,  estabelecendo,
como regra geral, que seus limites serão calculados entre o mínimo de 10%
(dez  por  cento)  e  o  máximo  de  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  da
condenação,  devendo  ainda,  serem  observados:  a)  o  grau  de  zelo
profissional;  b)  a  natureza  da  prestação  do  serviço;  c)  a  natureza  e  a
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço (art. 20, § 3º, alíneas 'a', 'b' e 'c', do CPC), confira-se:

 Art.  20. A sentença condenará o vencido a pagar ao
vencedor  as  despesas  que  antecipou  e  os  honorários
advocatícios.  Esta  verba  honorária  será  devida,
também,  nos  casos  em que  o  advogado  funcionar  em
causa própria.
§ 1º O juiz,  ao decidir qualquer incidente ou recurso,
condenará nas despesas o vencido.
§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do
processo, como também a indenização de viagem, diária
de testemunha e remuneração do assistente técnico.
§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez
por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%)
sobre o valor da condenação, atendidos:
a) o grau de zelo do profissional; 
b) o lugar de prestação do serviço;
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c)  a  natureza  e  importância  da  causa,  o  trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço. (Grifei). 

No entanto, essa regra não será observada
quando a causa for de pequeno valor ou de valor inestimável, naquelas onde
não houver condenação, assim como quando a Fazenda Pública for vencida,
e  nas  execuções,  embargadas  ou  não.  Nessas  situações,  aplicar-se-á  o
disposto  no  §  4º  do  art.  20  do  CPC,  devendo  o  magistrado  arbitrar  os
honorários, apreciando os critérios das alíneas do aludido § 3º, veja-se:

§  4º   Nas  causas  de  pequeno  valor,  nas  de  valor
inestimável, naquelas em que não houver condenação ou
for  vencida  a  Fazenda  Pública,  e  nas  execuções,
embargadas  ou  não,  os  honorários  serão  fixados
consoante apreciação eqüitativa do juiz,  atendidas as
normas  das  alíneas  a,  b  e  c  do  parágrafo  anterior.
(Destaquei).

“In  casu  subjecto”,  trata-se  de  ação  de
execução  fiscal  em  que  a  Fazenda  Pública  do  Estado  da  Paraíba  fora
condenada  em  pagar  os  honorários  advocatícios.  Assim,  deve-se,  por
conseguinte,  ser  os  honorários  de  sucumbência  arbitrados  conforme
preceituado no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil.

Nesse  sentido,  são  remansosas  as
jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO  ESPECIAL.  ADMINISTRATIVO.  MILITAR
TEMPORÁRIO.  ACIDENTE  EM  SERVIÇO.
INCAPACIDADE  PARA  O  SERVIÇO  MILITAR.
VIOLAÇÃO  AO  ART.  535,  II,  DO  CPC.
INOCORRÊNCIA.  NEXO  DE  CAUSALIDADE.
SÚMULA  07/STJ.  REFORMA  NA  MESMA
GRADUAÇÃO  DA  ATIVA.  PRECEDENTES.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  FIXADOS  EM  10%
SOBRE  O  VALOR  DA  CONDENAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
1. A Corte de origem dirimiu a controvérsia de forma
clara e fundamentada, embora de maneira desfavorável
à pretensão do recorrente. Não é possível se falar, assim,
em maltrato ao art. 535, II, do Código de Processo Civil.
2.  O acórdão recorrido entendeu estar demonstrado o
nexo de causalidade entre  a incapacidade e  o serviço
militar  com  base  no  laudo  pericial.  Alterar  esse
entendimento  demandaria  reexame  de  fatos  e  provas,
providência obstada pela incidência da súmula 07/STJ.
3. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, o
militar  temporário  que,  em  virtude  de  acidente  em
serviço, se tornou incapaz definitivamente para o serviço
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castrense  faz  jus  à reforma na mesma graduação que
ocupava quando na ativa. Precedentes.
4. De acordo com a regência do § 4º do art. 20 do CPC,
o arbitramento dos honorários advocatícios, nas causas
em que for vencida a Fazenda Pública e nas execuções,
embargadas  ou  não,  não  está  adstrito  aos  limites
percentuais de 10% e 20% estabelecidos pelo § 3º do
mesmo dispositivo. Porém esses limites que podem ser
utilizados  quando  resultarem  em  valor  razoável.
Precedente.
5. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
(REsp  1310639/PR,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  03/10/2013,  DJe
14/10/2013)

E:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA
VENCIDA. VERBA FIXADA COM BASE NO § 4º DO
ART. 20 DO CPC. REVISÃO DO VALOR. 7/STJ.
1.  O  arbitramento  dos  honorários  advocatícios,  nas
causas em que for vencida a Fazenda Pública e nas
execuções, embargadas ou não, não está adstrito aos
limites percentuais de 10% e 20% estabelecidos pelo §
3º do mesmo dispositivo, nos termos da regência do § 4º
do art. 20 do CPC.
2.  Em  princípio,  descabe  ao  STJ  revisar  valores  de
sucumbência fixados nas instâncias ordinárias, tendo em
conta serem eles arbitrados em consideração àquilo que
se desenvolveu no processo e por intermédio de juízos de
equidade, circunstâncias que não podem ser reavaliadas
nesta Corte, nos termos da Súmula n.º 7/STJ.
3.  Recurso  especial  parcialmente  conhecido  e  não
provido.
(REsp  1407302/PI,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  01/10/2013,  DJe
09/10/2013)

“In  casu  subjecto”,  trata-se  de  ação  de
execução fiscal em que o valor executado seria de R$ 1.273.099,33 (hum
milhão, duzentos e setenta e três mil, noventa e nove reais e trinta e três
centavos).

O  MM.  Juiz  monocrático  condenou  o
excepto em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 

Assim, com fulcro no § 4º, art. 20 do CPC,
entendo  que  o  valor  dos  honorários  advocatícios  arbitrados  se  mostram
excessivos. Assim, apesar do zelo com que o advogado da parte executada
demonstrou em todo o trâmite processual, a condenação da verba honorária
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deve ser minorada para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por atender
o disposto nas alíneas do § 3º do art. 20 do CPC.

Pelo  exposto,  DÁ-SE  PROVIMENTO
PARCIAL  ao  recurso  apelatório,  para  minorar  a  condenação  da  verba
honorária para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com fulcro no § 4º do
art. 20 do CPC.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para substituir a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira).

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 03 de fevereiro de 2015.

 
Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos

Relator
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