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APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO. 
CERTIDÃO  DE  DÍVIDA  ATIVA.  REQUISITOS  ESSENCIAIS. 
DESOBEDIÊNCIA AOS DITAMES DOS ARTS. 2º, § 5º, DA LEI 
6.830/80  E  202  DO  CTN.  PRECARIEDADE  PATENTE. 
RESPEITO  AO  PRINCÍPIO  DA  AMPLA  DEFESA.  NULIDADE 
DO TÍTULO.

- “Os requisitos legais para a validade da CDA não possuem  
cunho  formal,  mas  essencial,  visando  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 fundamentos legais,  de  
modo  que  possa  garantir,  amplamente,  a  via  de  defesa”  
(REsp  807.030/RS,  Rel.  Ministro  JOSÉ DELGADO,  PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 13/03/2006, p. 228)..

-  Realizado o confronto entre a certidão da dívida ativa que 
embasou  a  execução  fiscal  com  as  disposições  dos 
transcritos artigos 202 do CTN e 2º, §5º, da LEF, verifica-se 
a  ausência  da  indicação  expressa  de  quais  dispositivos 
legais  foram  descumpridos  para  a  origem  do  débito  em 
apreço., comprometendo a essência da CDA e prejudicando, 
assim, a defesa da parte executada 

V I S T O S  
  

Trata-se de apelação cível interposta pela  Telemar Norte Leste S/A, 
desafiando sentença lançada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Comarca de Bayeux, 

que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face do Município de
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 Bayeux, sob o fundamento de que o devedor não apresentou causas 

para afastar a certeza, liquidez e executividade da CDA.

Ademais,  condenou  os  embargantes  em  honorários  sucumbenciais, 

fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução.

Nas razões do apelo (fls. 146/156), a recorrente sustenta que a CDA 

não  preenche  os  requisitos  legais,  além  de  não  trazer  consigo  cópia  do  processo 

administrativo para fins de verificação da regularidade da inscrição do débito.

Ao fim, requereu o provimento da súplica, para declarar a nulidade da 

certidão impugnada, com a consequente extinção da execução fiscal.

Contrarrazões apresentadas (fls. 104/107).

O  Ministério  Público,  às  fls.  115/116,  concluiu  que  a  matéria  não 

comporta manifestação de sua parte..

É o Relatório.  

DECIDO.

Analisando  os  elementos  constantes  nos  cadernos  processuais, 

concebo  que  o  entendimento  proferido  no  primeiro  grau  de  jurisdição  merece  ser 

reformada.

Sustenta a recorrente que a CDA que respalda a dívida é nula, por não 

preencher  os  requisitos  constantes  no  art.  2º,  §  5º,  da  Lei  nº  6.830/80,  que  assim 

proclama:

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  
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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.

Assim prescreve o 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.
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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, 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 na 

hipótese de omissão de qualquer dos seus requisitos. Vejamos:

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.

No caso em tela, realizado o confronto entre a certidão da dívida ativa 

que embasou a execução fiscal (fls. 16) com as disposições dos transcritos artigos 202 do 

CTN e 2º, §5º, da LEF, verifica-se a ausência da indicação expressa de quais dispositivos 

legais  foram  descumpridos  para  a  origem  do  débito  em  apreço.,  comprometendo  a 

essência da CDA e prejudicando, assim, a defesa da parte executada.

Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

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.
1. Recurso especial contra acórdão segundo o qual “é nula a CDA 
que engloba diversos fatos geradores, no caso, exercícios fiscais,  
num único  valor  sem a  devida  discriminação  e,  além disso,  é  
omissa quanto ao livro e a folha da inscrição”.
2. 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.
3. Os requisitos legais para a validade da CDA não possuem  
cunho  formal,  mas  essencial,  visando  permitir  a  correta  
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identificação,  por  parte  do  devedor,  do  exato  objeto  da  
execução, com todas as suas partes constitutivas (principal e  
acessórias),  com  os  respectivos  fundamentos  legais,  de  
modo que possa garantir, amplamente, a via de defesa.
4. É inadmissível o excesso de tolerância por parte do juízo  
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.
5. Recurso não-provido.
(REsp  807.030/RS,  Rel.  Ministro  JOSÉ  DELGADO,  PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 13/03/2006, p. 228).

No mesmo sentido, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  FISCAL.  CERTIDÃO 
DE DÍVIDA ATIVA.  AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS 
NO ART.  202 DO CTN.  NULIDADE DA CDA.  EXTINÇÃO DO 
FEITO EXECUTIVO.
-  Sobre  a inscrição  em dívida ativa,  a  Lei  de Execução Fiscal  
estabelece  quais  os  requisitos  devem  ser  observados  para  a  
validade  de  sua  lavratura  e,  por  conseguinte,  da  certidão  daí  
extraída. Também o Código Tributário Nacional, art. 202, prevê os  
requisitos para validade do termo de inscrição em dívida ativa,  
que são, em suma, os mesmos descritos na LEF. Já o art. 203 do 
CTN estabelece  que  a  inobservância  dos requisitos  acarreta  a  
nulidade  da  inscrição  e,  por  conseguinte,  do  processo  de  
execução fiscal cuja CDA lhe seja subjacente.
-  Saliento  que,  a  simples  e  genérica  indicação  de  que  os  
fundamentos legais da discriminação do débito encontrar-se-iam 
no Código Tributário Municipal,  Lei nº 5.546/78, não satisfaz os  
requisitos legais exigidos para a validade da certidão.
- Os requisitos legais são simples e objetivos, de modo que o  
seu cumprimento não pode ser relativizado, já que a CDA tem 
natureza de título executivo extrajudicial, devendo, portanto,  
ser clara e exata em seus dados.
- No caso dos índices adotados para a atualização monetária e  
incidência de juros de mora, assim como o seu termo inicial,  o  
ente público deve indicar todos estes dados ou fazer referência  
exata aos dispositivos da legislação aplicável à cada hipótese.
-  Recurso  provido.  (Processo:  AC  10145110375501001  MG,  
Relator(a):  Ana  Paula  Caixeta,  Julgamento:  11/06/2014,  
Publicação: 16/06/2014)

A jurisprudência desta Corte assim decidiu em hipótese semelhante, senão 

vejamos:

CONSTITUCIONAL  E  TRIBUTÁRIO  –  APELAÇÃO  CÍVEL  – 
EMARBAGOS À EXECUÇÃO – CDA – APLICAÇÃO DE MULTA – 
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FALTA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  LEGAL  –  NÃO 
PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS  ESTABELECIDOS  – 
DESOBEDIÊNCIA DO ART. 202 DO CTN E ART. 2º, §5º, DA LEI 
DE  EXECUÇÃO  FISCAL  –  NULIDADE  DA  CDA  – 
MANUTENÇÃODA  R.  SETENÇA  –  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 art. 202 do 
CTN  e  pelo  art.  2º,  §5º,  da  LEF. (TJPB;  AC  0000371-
57.2013.815.0731; Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos; 
Julgado em  03/02/2015).

Ante  o  exposto,  com fulcro  no  art.  557,  §1º-A,  DOU PROVIMENTO AO 
APELO para  anular  a  CDA  que  embasa  a  execução,  invertendo  a  condenação  em 

honorários  advocatícios,  no  patamar  de  20%,  agora  impostos  à  edilidade 

exequente/embargada.

P.I.

João Pessoa, 07 de abril de 2015.
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