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APELACÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  DO  DEVEDOR.
ARGUIÇÃO  DE  NULIDADE  DA  CERTIDÃO  DE
DÍVIDA ATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 2º, §
5º,  DA  LEI  DE  EXECUÇÕES  FISCAIS.  CDA
REGULAR.  MANIFESTA  IMPROCEDÊNCIA  DO
RECURSO. DESPROVIMENTO.

- É regular e idônea para embasar execução fiscal a
CDA que indica adequada e suficientemente todos
os  requisitos  elencados  no  art.  202  do  Código
Tributário  Nacional  e  no § 5º  do art.  2º  da Lei  de
Execuções Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira  Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER O RECURSO, nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl.143.

RELATÓRIORELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Telemar Norte Leste

S/A e TNL PCS S/A contra sentença de fls. 67/69 que julgou improcedentes os

Embargos do Devedor, nos termos do art. 269, I, do CPC.

Em suas razões, suplicaram  pela total reforma do julgado,

alegando a nulidade da CDA que embasa a execução,  ante a ausência do

preenchimento  dos  requisitos  necessários,  bem  como,  do  processo
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administrativo a que se refere.

Contrarrazões às fls. 114/128.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não  se

manifestou sobre o mérito (fls. 135/136).

É o relatório. 

VOTO

Nos termos do art. 586 do Código de Processo Civil, “A execução

para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título líquido, certo e exigível”.

Não preenchidos tais requisitos, a Ação de Execução será nula, conforme o art.

618, I, do mesmo diploma legal: “É nula a execução: I - se o título executivo

não for líquido, certo e exigível (artigo 586)".

Compulsando os autos,  verifico que,  na  confecção da CDA nº

0125/10, de 14 de janeiro de 2010, fl. 05 da Execução Fiscal em apenso, foram

atendidos todos os requisitos exigidos para sua regularidade, de acordo com

os arts. 202 da Lei nº 5.172/1966 (CTN) e art. 2º, § 5º, Lei nº 6.830/1980 (Lei

de Execuções Fiscais), 'verbis':

Código Tributário Nacional
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  co-
responsáveis, 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.

Lei de Execuções Fiscais
Art. 2º. (...)
§ 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
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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.

Sendo  assim,  o  presente  recurso  não  comporta  grandes
divagações.

Como se pode verificar facilmente, a Certidão de Dívida Ativa

que embasa a Execução Fiscal, a que se refere este Apelo, contém todos os

requisitos legais, uma vez que a origem e natureza da dívida foram indicadas

como sendo uma multa aplicada pelo PROCON de Cabedelo, como também

foi  apontada a  origem  do  processo  administrativo  (processo  nº  285/08)  e

descrição  dos  dispositivos  legais  infringidos,  permanecendo  hígida  a

presunção de legitimidade de que trata o art. 204, parágrafo único, do CTN. 

Conforme preconizam os artigos de lei  retrocitados,  a dívida

ativa  regularmente  inscrita  gera  presunção  de  liquidez  e  certeza,

características inerentes aos títulos de crédito, não havendo que se falar em

nulidade. 

Sobre o assunto, trago à colação os seguintes julgados:

… 2. Hipótese em que subsiste a presunção de liquidez e
certeza  do  título  executivo  extrajudicial,  cabendo  ao
contribuinte  a  demonstração  de  excesso  de  execução.
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1254773/PE,
Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T, DJe 17/08/2011).

… 5. Se o título executivo goza de presunção relativa de
liquidez  e  certeza,  e  a  simples  declaração  de
inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei 9.718/98 não a
contamina por si só, constitui ônus do executado, sempre
por meio de embargos, demonstrar a inexigibilidade, ainda
que parcial,  da CDA. 6.  Recurso especial  provido.  (REsp
1196342/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª T, DJe 10/12/2010).

… 4.  É firme a jurisprudência desta Corte Superior em
que o ônus de desconstituir a presunção de certeza e
liquidez  da  CDA  é  do  executado,  salvo  quando
inobservados os seus requisitos legais, de modo a não
permitir ao contribuinte o pleno exercício do direito à ampla
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defesa,  cabendo à Fazenda exequente,  em casos tais, a
emenda  ou  substituição  do  título  executivo.  5.  Agravo
regimental  improvido.  (AgRg  no  REsp  1204871/PE,  Rel.
Min. Hamilton Carvalhido, 1ª T, DJe 02/02/2011) – Grifei.

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  Embargos  à
execução fiscal  –  Certidão da Dívida Ativa –  Requisitos
para constituição válida –  Ausentes – Inteligência do art.
202 do CTN –  Nulidade não  sanada  –  Procedência  dos
embargos  –  Extinção  do  processo  -  Reexame  –
Desprovimento. - A inscrição e a extração da Certidão da
Dívida Ativa devem ser feitas com severo rigor formal,
contendo os requisitos elencados no art. 202 do CTN. A
omissão de qualquer desses requisitos é causa de nulidade
da inscrição e do processo dela decorrente, e embora se
admita a substituição da CDA imprestável, verificando-se a
inocorrência de tal  fato,   impõe-se a nulidade da mesma
com  a  consequente  extinção  da  ação  executiva  fiscal.
(TJPB  -  AC  nº  200.2004.010.974-6/001,  Rel.  Des.  Jorge
Ribeiro Nóbrega, 1ª CC., j. 31.03.2005) – Grifei.

Face ao exposto, DESPROVEJO a Apelação. 

É o voto. 

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos,  Presidente  em exercício.  Participaram do  julgamento,
além  do  Relator,  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos
Santos,  o  Excelentíssimo  Senhor  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida (Juiz
convocado para substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de Fátima Moraes Bezerra
Cavalcanti)  e  a Excelentíssima Senhora Doutora  Vanda Elizabeth Marinho
(Juíza convocada para substituir o Exmo. Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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