
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2012038-31.2014.815.0000.
Origem : 1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Agravante : Companhia Tropical de Hotéis.
Advogado : Francisco Bezerra de Carvalho Júnior.
Agravado : Município de João Pessoa.
Procuradora : Marcelle Guedes de Brito.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  REJEIÇÃO DE
EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE
OPOSTA  EM  EXECUÇÃO  FISCAL.  CDA
REFERENTE  A  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO  DE
IPTU  INCIDENTE  SOBRE  IMÓVEL.
LIQUIDEZ  E  CERTEZA  DO  TÍTULO.
PRESUNÇÃO.  REQUISITOS  DISPOSTOS  NO
ART.  5º  DA  LEI  Nº.  6.830/80.
PREENCHIMENTO.  AUSÊNCIA  DE
NULIDADE.  DECISÃO MANTIDA.  RECURSO
DESPROVIDO. 

- A presunção relativa de liquidez e certeza que goza a
CDA  somente  pode  ser  ilidida  através  de  prova
inequívoca, consoante parágrafo único do art.  3º da
Lei  6.830/80  e  artigo  204  do  Código  Tributário
Nacional.
 
- A documentação acostada aos autos, ao revés do que
alegou a agravante, indica que a Certidão de Dívida
Ativa preenche todos os requisitos dispostos no art. 5º
da  Lei  nº.  6.830/80.  Logo,  ausentes  elementos
suficientes para se afastar a presunção de liquidez e
certeza  da  qual  se  reveste  a  CDA,  imperiosa  a
confirmação da  decisão  que rejeitou o incidente  de
pré-executividade. 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
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sessão ordinária, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  com pedido  de  efeito
suspensivo interposto pela Companhia Tropical de Hotéis contra decisão do
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, que rejeitou
a  exceção  de  pré-executividade  manejada  pela  agravante  em  face  do
Município de João Pessoa, determinando o regular prosseguimento da ação
executiva (fls. 11/15).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que
a Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal originária é nula, por
não ter obedecido ao requisito constante no inciso II, parágrafo 5º, do artigo 2º
da Lei 6.830/80, pois nela não consta o valor original, nem o montante dos
juros do suposto débito da empresa agravante.

Pleiteia, portanto, a suspensão dos efeitos da decisão agravada
e, no mérito, o provimento final do agravo.

Pedido de liminar indeferido, às fls. 112/115.

Contrarrazões ofertadas (fls. 122/125).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  128/131)  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório.

VOTO.

Prefacialmente,  cumpre  registrar  que  estão  presentes  os
requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso
interposto. 

Consoante relatado, o inconformismo tem como alvo a decisão
proferida  pelo  juiz  de  primeira  instância,  que  rejeitou  a  exceção  de  pré-
executividade e, via de consequência, determinou o regular prosseguimento da
execução. 

Com efeito, a exceção de pré-executividade nada mais é do que
um meio de defesa, criado pela doutrina e aceito pela jurisprudência, que tem
por  objetivo  obstar  o  prosseguimento  de  uma  execução  nitidamente  nula,
conferindo ao  executado  a  possibilidade  de  defender-se,  em  qualquer
momento da execução, sem a necessidade de prévia garantia do juízo.

Sobre o tema, disserta Humberto Theodoro Júnior:

"Explica Cândido Dinamarco que o mito de ser os
embargos à execução o único remédio à disposição
do  devedor  para  se  defender  contra  o  processo
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executivo,  já  não  vigora  mais,  principalmente
quando  a  objeção  a  ser  feita  ao  cabimento  da
execução  tenha  como  fundamento  matéria  que  ao
juiz  incumba  conhecer  e  decidir  de  ofício.  Essa
matéria, sendo de ordem pública, não pode ter sua
apreciação  condicionada  à  ação  incidental  de
embargos.

(...)

É  assim  que  está  assente  na  doutrina  e
jurisprudência atuais  a possibilidade de  o devedor
usar  da  exceção  de  preexecutividade,
independentemente de penhora ou depósito da coisa
e  sem  sujeição  ao  procedimento  dos  embargos,
sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem
pública e ligada às condições da ação executiva e
seus  pressupostos  processuais".  (Curso  de  Direito
Processual  Civil,  Volume II,  36ª  Edição,  pgs.  284-
285)

Como se infere da lição acima, a utilização desta via de exceção
somente  se  afigura  cabível  quando  a  matéria  invocada  seja  passível  de
conhecimento de ofício pelo juiz, bem como que a decisão possa ser tomada
sem necessidade de dilação probatória. 

Nesta  linha,  nas  execuções  fiscais  é  plenamente  cabível  a
utilização do mencionado remédio processual, aplicando-se, da mesma forma,
a ressalva acima mencionada. Neste sentido, é o enunciado da Súmula nº 393
do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"A  exceção  de  pré-executividade  é  admissível  na
execução  fiscal  relativamente  às  matérias
conhecíveis  de  ofício  que  não  demandem  dilação
probatória." 

No caso dos autos, pretende o agravante demonstrar a nulidade
do título executivo apresentado pelo Embargado, sob o argumento de que nele
não constaria o requisito referente ao valor dos juros e a forma de calculá-los,
o que implicaria na extinção da execução. 

Contudo, a documentação acostada aos autos,  ao revés  do que
alegou  a agravante,  indica  que  a  Certidão  de  Dívida  Ativa  de  fls.  22/23
preenche todos os requisitos dispostos no art. 5º da Lei nº. 6.830/80. 

Conforme muito bem asseverado pelo magistrado  a quo, nela
consta, expressamente, “o fundamento legal da dívida, a natureza do crédito,
o valor original,  bem como o valor da multa, da correção monetária e dos
juros, inclusive o termo inicial, e em campo próprio apresenta os artigos de
lei  que  lhes  dão respaldo  para  a  cobrança,  não  havendo,  pois,  qualquer
omissão que a nulifique” (fls. 14).
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Conforme é cediço, a  presunção relativa de liquidez e certeza
que  goza  a  CDA somente  pode  ser  ilidida  através  de  prova  inequívoca,
consoante parágrafo único do art. 3º da Lei 6.830/80 e artigo 204 do Código
Tributário Nacional.

A propósito, cumpre transcrever lição de Humberto Theodoro
Júnior, a saber:

“O  título  executivo  que  lastreia  dita  execução
forçada é a Certidão de Dívida Ativa, cuja existência
faz surgir a presunção legal de certeza e liquidez do
crédito  fazendário  (LEF,  art.  3º),  que,  todavia,  é
relativa, podendo ser ilidida por prova em contrário
(idem, parágrafo único).” 
(In  Lei  de  Execução  Fiscal:  Comentários  e
Jurisprudência. 12ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p.
43)

Logo,  ausentes  elementos  suficientes  para  se  afastar  a
presunção  de  liquidez  e  certeza  da  qual  se  reveste  a  CDA,  imperiosa  a
confirmação da decisão que rejeitou o incidente de pré-executividade. 

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO ao
Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão vergastada.

É COMO VOTO. 

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, o
Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala de Sessões da
Segunda Câmara  Especializada  Cível  do Tribunal  de  Justiça  do  Estado da
Paraíba, João Pessoa, 27 de janeiro de 2015.

             Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
                    Desembargador Relator
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