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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000554-93.2009.815.0011.
Origem : 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante    : M. Tertuliana Com. E Ind. LTDA.
Advogado   : Thélio Farias;

  Dhélio Ramos.
Apelado : Estado da Paraíba.
Procurador : Paulo de Tarso Cirne Nepomuceno.

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO  FISCAL.  ALEGAÇÃO  DE
NULIDADE  DO  PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO  FISCAL POR  AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS
COLACIONADAS  AOS  AUTOS  QUE
COMPROVAM  A  OCORRÊNCIA  DE
INTIMAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO APELO. 

– Não obstante  o embargante alegue a  nulidade do
procedimento  administrativo  fiscal  que  originou  o
crédito tributário executado, ante à suposta ausência
de  intimação,  as  provas  colacionadas  aos  autos
contradizem  tal  afirmativa,  restando  devidamente
comprovado o ato notificatório emanado por servidor
do fisco estadual que, chamado no curso do processo
para prestar esclarecimentos, reafirmou a validade da
documento intimatório.

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

Trata-se de  Apelação Cível, interposta por  M. Tertuliana Com. E
Ind.  LTDA,  hostilizando a sentença do  Juiz  de  Direito  da  3ª  Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Campina Grande (fls. 88/91), nos autos dos Embargos à
Execução, manejados pela apelante contra o Estado da Paraíba.
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Na defesa executória, alegou a devedora, em síntese, que o processo
administrativo que originou o título em execução é nulo, uma vez que dele não foi
o embargante formalmente intimado para apresentar defesa. Assim, não ocorrendo
a intimação prévia para o processo administrativo, nulo é o lançamento do débito,
não podendo o quantum ser inscrito em dívida ativa.

Explica que a  intimação administrativa foi  direcionada para outra
pessoa jurídica, qual seja o “Titão Plaza Hotel”, em endereço totalmente diverso da
ora embargante.

Devidamente intimado,  o  Estado da  Paraíba  ofertou resposta  (fls.
31/35),  defendendo a validade da intimação, já que as empresas M. Tertulina e
Titão Plaza Hotel são de um grupo único, cujos sócios são reciprocamente pai e
filho. 

Impugnação à contestação às fls. 72/74.

Intimada  a  Fazenda  Estadual  para  esclarecer  quem  recebeu  a
intimação, foi ofertada resposta às fls. 79/80 e 82.

Decidindo a querela,  o Magistrado  a quo julgou improcedente os
embargos à execução fiscal, determinando o prosseguimento do feito executivo (fls.
88/91).

Irresignada, a embargante manejou a presente apelação (fls. 94/100),
sob os mesmos fundamentos iniciais acerca da nulidade do processo administrativo
que originou a dívida em execução, face à ausência de intimação válida.

Contrarrazões não ofertadas conforme certidão às fls. 103.

O Ministério Público (fls. 108/111), por sua Procuradoria de Justiça,
não apresentou parecer meritório em virtude da ausência de interesse público que
tornasse necessária a intervenção Ministerial.

É o relatório.

V O T O.

Compulsado  os  autos,  verifica-se  que  a  controvérsia  cinge-se  a
verificar  a  validade,  ou  não,  do  ato  de  intimação  realizado  em nome   de  M.
Tertuliana Com. E Ind. LTDA no curso do processo administrativo fiscal, a fim
de se aferir a exigibilidade, ou não, do crédito tributário objeto da execução.

Em  que  pese  o  esforço  argumentativo  da  apelante,  irretocável  o
entendimento adotado pelo MMº Juiz singular.

Isso  porque,  compulsando  detidamente  os  autos,  observa-se  com
clareza que a empresa recorrente tinha plena ciência do processo administrativo em
curso, do qual foi devidamente intimada, nos termos da lei.
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Vejamos:

Verifico  às  fls.  43,  notificação,  enviada  pelos  Correios  com  AR,
constando assinatura de recebimento, destinada à  M. Tertuliana Com. E Ind. LTDA
(Endereço  Fazenda  Riachão,  Km  1,  58100410,  Centro,  CG-PB),  chamando  a
empresa a recolher espontaneamente o valor de R$ 1.311,72 (mil trezentos e onze
reais e setenta e dois centavos), ou justificar, no prazo estabelecido.

Ato contínuo, às fls.  45,  verifico outra  notificação para a  mesma
empresa,  solicitando  a  apresentação  de  livros  fiscais.  Consta  em  referido
documento a assinatura, em forma de rubrica, do suposto contribuinte/responsável.

Em  sequência,  foi  decretada  a  revelia  do  contribuinte  frente  à
lavratura  do  Auto  de  Infração,  sendo este,  desta  feita,  sido julgado procedente,
restando imputando à autuada pena de multa, sem prejuízo da cobrança de ICMS.

Não efetuado o pagamento, houve a inscrição da dívida ativa, tendo
se procedido a intimação do embargante, mediante carta com Ar, para o Endereço
Fazenda Riachão, Km 1, 58100410, Centro, CG-PB  (fls. 64).

Assim,  das  três  notificações  encaminhadas  no  curso  do  processo
administrativo, duas foram encaminhadas com Aviso de Recebimento – AR, para o
endereço  da  empresa  embargante,  e  uma  ocorreu  pessoalmente,  constando  no
documento, rubrica de recebimento. 

Visando  formar  seu  convencimento,  determinou  o  Magistrado
singular a intimação da Fazenda Estadual para prestar esclarecimentos acerca de
quem recebeu a notificação procedida de forma pessoal – doc. às fls. 45. 

Em resposta, a Gerência Regional do Terceiro Núcleo  informa que a
notificação foi entregue pelo  Auditor Fiscal José Edinilson Maia de Lima que
passou  os  seguintes  esclarecimentos:  i)  dirigiu-se  ao  Titão  Plaza  Hotel,  após
contato  com  o  Sr.  Franklin  Roberto  Batista  (sócio  majoritário  da  empresa
apelante) que se disse proprietário também do retrocitado estabelecimento; ii) que
ao chegar ao Hotel, foi atendido pela Sra Elenilda que levou a notificação para que
o Sr. Franklin assinasse; iii) que acha ter sido o Sr. Franklin a pessoa que assinou a
notificação; iv)  que ele tinha plena ciência do teor da Notificação, a saber, a
necessidade de entrega dos livros fiscais.

Após  tais  informações,  a  parte  embargante  defende-se  às  fls.  86
afirmando que a rubrica contida no documento notificatório não é do Sr. Franklin.
Neste diapasão, indaga-se: porque, na primeira oportunidade de falar nos autos, não
pugnou o apelante pela produção de prova pericial que atestasse a falsidade em
tela? 

Ou ponto que restou claro aos meus olhos é o vínculo existente entre
a pessoa física do Sr. Franklin com o Titão Plaza Hotel, em virtude de informação
prestada  pelo  próprio  apelante  que  declarou  ser  seu  sócio  majoritário  também
proprietário do prédio em que funciona a empresa hoteleira,  localizando-se esta
nos  fundos  do  estabelecimento  autuado,  demonstrando  a  total  coerência  das
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declarações prestadas pelo servidor do fisco estadual.

Em verdade, diante de tantas evidências, difícil crer que o processo
administrativo correu em total desconhecimento da empresa embargante.

Cumpre lembrar que o Auditor Fiscal, no exercício de suas funções,
possui fé  pública,  de forma que a verdade de suas afirmativas se  presume, não
obstante se admita prova em contrário, dada a sua natureza relativa.

In  casu,  não  logrou  êxito  o  embargante  em  “aquebrantar”  essa
presunção de veracidade que paira sobre o documento notificatório às fls.  45 e
sobre as informações passadas pelo agente público, principalmente no concernente
ao ter se dirigido ao Titão Plaza Hotel, após contato com o Sr. Franklin Roberto
Batista,  que  se  disse  proprietário  também do retrocitado estabelecimento  e  que
detinha o notificado plena ciência do teor da Notificação, a saber, a necessidade da
entrega dos livros fiscais.

Assim, existindo nos autos documento público que comprove ter a
pessoa  jurídica  M. Tertuliana  Com.e  Ind.  LTDA sido  formalmente  intimada no
curso  do  processo  administrativo  fiscal,  dúvidas  não  pairam  de  que o  título
executivo é líquido, certo e exigível,  tendo o Magistrado de base decidido com
acerto ao julgar improcedentes os embargos a execução.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO, mantendo a
sentença em todos os seus termos. 

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.  João  Batista  Barbosa,  juiz  convocado,  com  jurisdição  plena,  em
substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira e o
Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. 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, 07 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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