
 

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001875-32.2010.815.0981 — 1ª Vara de Queimadas.
RELATOR : João Batista Barbosa  - Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides
APELANTE : Banco do Brasil S/A.
ADVOGADO  : Rayssa Lanna Franco da Silva (OAB/PB 15.361).
APELADO    : Município de Queimadas.
ADVOGADO   : Marconi Leal Eulálio (OAB/PB 3.689)

EXECUÇÃO  FISCAL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO. ERRO NA
BASE  DE  CÁLCULO  DO  IMPOSTO.  CERTIDÃO  DE
DÍVIDA  ATIVA.  PRESUNÇÃO  DE  CERTEZA  E
LIQUIDEZ.  ÔNUS  DA  PROVA  DO  EXECUTADO.
INOBSERVÂNCIA.  PERCENTUAL  DA  MULTA.
INOVAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. 

—  Em  face  da  presunção  de  veracidade  que  goza  a  CDA,  havendo
impugnação do devedor, incumbe a este a prova da alegação. (...) (TJPB; AC
0002840-15.2014.815.2001; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 17/05/2017; Pág. 7 )

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA  a  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  a  questão  processual
relativa à nulidade e, no mérito, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do
relator.

RELATÓRIO
 
Trata-se de  Apelação Cível interposta  pelo  Banco do Brasil

S/A contra a sentença de fls. 509/513, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Queimadas,
nos autos dos Embargos à Execução Fiscal interposto em apenso à Execução Fiscal
ajuizada pelo Município de Queimadas, que julgou parcialmente procedente o pedido



para declarar a nulidade da CDA n° 001/2009, da CDA nº 002/2009 e parcialmente da
CDA n° 003/2009, esta apenas quanto aos períodos de referência janeiro e fevereiro de
2006,  devendo  haver  o  expurgo  do  excesso  de  execução,  dispensada  a  emenda  ou
substituição  das  CDA´s  subsistentes.  Condenou  o  embargado  em  honorários
advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor decotado da execução (fls.
509/513).

 Irresignado, o apelante argumenta, preliminarmente, a nulidade
processual. No mérito, aduz a existência de erro na base de cálculo do imposto e pleiteia
a redução da multa pelo não recolhimento. Por fim, pugna pelo provimento do recurso
para que seja extinta a execução (fls. 515/525). 

Embargos de Declaração às fls. 532/535.

Sentença de rejeição dos embargos às fls.559/560.

Ratificação da apelação à fl. 562.

Sem contrarrazões, conforme fl. 589. 

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  de  fls.  599/601,  não
opinou sobre o mérito recursal.

É o relatório.

VOTO. 

Trata-se  de  Execução  Fiscal  ajuizada  pelo  Município  de
Queimadas em face do Banco do Brasil S/A, oriunda de Imposto Sobre Serviço (ISS)
na importância de R$ 1.133.090,05 (Hum milhão, cento e trinta e três mil e noventa
reais e cinco centavos). Segundo o auto de infração, o banco teria sonegado o referido
imposto relativo à prestação de serviço em mais de 70% (setenta por cento) do montante
que deveria ter recolhido.

Interpostos embargos à execução fiscal,  alegando,  em síntese,
afronta  aos  princípios  constitucionais  ante  a  recusa  do  acesso  ao  processo
administrativo; não recolhimento do tributo no período de janeiro de 2004 a fevereiro de
2006, ante a ausência de previsão legal; incorreta apuração da base de cálculo; incorreta
aplicação  da  multa  e  inconstitucionalidade  da  alíquota  diferenciada  em  razão  da
atividade (fls. 02/17).

Impugnação aos embargos às fls. 229/249.

Na  sentença,  a  magistrada  a  quo julgou parcialmente
procedente  os  embargos  à  execução  fiscal  para  declarar  a  nulidade  da  CDA  n°
001/2009,  da CDA nº  002/2009 e  parcialmente da CDA n° 003/2009,  esta  apenas
quanto aos períodos de referência janeiro e fevereiro de 2006, devendo haver o expurgo
do excesso de execução, dispensada a emenda ou substituição das CDA´s subsistentes.



Condenou o embargado em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento)
sobre o valor decotado da execução (fls. 509/513).

O banco executado apresentou recurso de apelação suscitando,
preliminarmente, nulidade processual. No mérito, suscitou a irregularidade da base de
cálculo do ISSQN no período de março a junho de 2009 e a redução do percentual da
multa para 20% (vinte por cento).

Pois bem, passemos à análise do recurso apelatório.

Da nulidade processual

Segundo o apelante, a magistrada de primeiro grau considerou
que  o  erro  na  base  de  cálculo  alegado  pelo  exequente  não  foi  provado  de  forma
suficiente pelo executado/apelante e que a CDA tem presunção de certeza e liquidez,
que deve ser ilidida pelo executado. 

Alega o banco que houve julgamento citra petita, haja vista que
o Município não acostou aos autos a cópia integral do processo administrativo como
requerido  às  fls.  287/289,  e  tal  medida  não  possibilitou  que  a  magistrada  tivesse
conhecimento integral das questões alegadas pelo executado. 

Assim, afirma que a sentença estaria nula, pois entende que o
julgamento  deveria  ter  sido  convertido  em diligência  diante  da  ausência  de  provas
suficientes. 

Ora, a nulidade arguida não deve prevalecer porquanto afastar a
certeza e exequibilidade da certidão de dívida ativa é de exclusiva responsabilidade do
executado,  ou  seja,  não  basta  a  mera  alegação  de  erro  ou  a  planilha  genérica
apresentando cálculos  realizados  pelo  banco de  forma  unilateral,  sem que este  faça
referência,  de  forma  efetiva,  aos  pontos  nos  quais  alega  equívoco  por  parte  do
Município exequente.

Inclusive, convém ressaltar que a petição inicial dos embargos à
execução é, no que se refere ao alegado erro na base de cálculo,  cópia integral dos
argumentos  postos  na  defesa  administrativa  apresentada  pelo  Banco  do  Brasil
(fls.333/336) e no recurso administrativo (fls. 350/354), o que denota a inexistência de
quaisquer  esforços  em  apresentar  real  impugnação  aos  cálculos  apresentados  pelo
exequente. 

Mencione-se,  ademais,  que  o  banco/apelante,  devidamente
intimado (fl.474), informou não possuir interesse na produção de novas provas (fl.492)
e reiterou o desinteresse em sede de audiência, conforme termo de fl.506. Assim, houve
oportunidade  à  instituição  de  produzir  prova  pericial  a  respeito  dos  cálculos
apresentados, mas não o fez. Descabe, portanto, em sede de recurso apelatório, suscitar
a referida nulidade por julgamento citra petita.

No que se refere às páginas supostamente suprimidas,  não há
elementos suficientes para determinar que comprometeram o julgamento da demanda,



notadamente porque as principais peças foram juntadas aos autos e o apelante, enquanto
parte no processo administrativo, poderia ter acostado outros documentos caso tivesse
identificado prejuízo, não podendo, igualmente, se beneficiar da própria torpeza.

Em relação ao art.41 da LEF1 ,  inexiste  a  alegada afronta ao
dispositivo, porquanto houve a juntada de cópias do processo administrativo, e quanto
às  páginas  faltantes,  não  restou  comprovado  pelo  apelante  que  estariam  aptas  a
influenciar o julgamento.

No tocante aos dispositivos do CPC/73 (arts. 1282 e 4603), não
há  que  se  falar  em  descumprimento  à  norma,  pois  não  houve  o  conhecimento  de
questões não suscitadas, mas sim a observância aos limites postos na lide, notadamente
no que se refere à necessidade de desconstituição da CDA pelo executado, que deve
apontar,  de forma  específica,  os  pontos  nos  quais  o  exequente  incorreu  em erro.  É
vedada, portanto, a impugnação genérica promovida pelo Banco do Brasil.

Com tais considerações, rejeito a preliminar suscitada.

Do mérito

No mérito, afirma o apelante que houve incorreta apuração da
base de cálculo do ISSQN devido no período de março de 2006 a junho de 2009, e
pleiteia a redução do percentual da multa de 50% para 20%.

Conforme  mencionado  na  argumentação  acima  referente  à
nulidade processual, é fato que no concernente ao erro na base de cálculo do imposto,
não houve provas suficientes por parte do executado – ônus que lhe competia – de que a
CDA estaria incorreta. 

Observa-se, por exemplo, da CDA nº03/2009, a partir do mês de
março/2006, que o Município exequente encontrou o valor referente ao fato gerador do
ISSQN de R$ 147.888,87 (cento e quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta e oito reais e
oitenta  e  sete  centavos),  o  executado,  por  sua  vez,  apontou  que  o  fato  gerador  do
imposto no mês de março seria de R$ 65.050,11 (sessenta e cinco mil, e cinquenta reais
e onze centavos) (fl.353 e 522), no entanto, não apresentou cálculos demonstrativos de
como alcançou esse montante, apenas alegando que a forma de cálculo do Município
estaria equivocada. 

1Art. 41 - O processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à execução fiscal ou à
ação  proposta contra  a  Fazenda Pública será  mantido na repartição  competente,  dele se extraindo as
cópias autenticadas ou certidões,  que forem requeridas  pelas partes ou requisitadas pelo Juiz ou pelo
Ministério Público. 
2Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões
não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. 
3Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como
condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 



Repise-se  que,  devidamente  intimado  (fl.  474)  para  produzir
novas provas, o banco afirmou que não havia interesse (fl. 492) e reiterou a afirmação
na  audiência  realizada,  conforme  termo  de  fl.  506.  Assim,  ao  não  produzir  outras
provas,  o executado assumiu o ônus de não obter  êxito  nas suas  alegações,  mesmo
diante da fragilidade das mesmas. 

No mesmo sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DA EMBARGANTE. EMBARGOS À
EXECUÇÃO  FISCAL.  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO.  LANÇAMENTO
EFETIVADO  DENTRO  DO  PRAZO  QUINQUENAL.  INTERRUPÇÃO.
AJUIZAMENTO DA EXECUTIVA FISCAL.  LAPSO TEMPORAL NÃO
DECORRIDO.  INEXISTÊNCIA  DE  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.
CERCEAMETNO  DE  DEFESA  NO  PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.  INEXISTÊNCIA  DE  PROVA.  RECURSO  DO
ESTADO  DA  PARAÍBA.  HONORÁRI-  OS  DE  SUCUMBÊNCIA  EM
PROL  DA  PROCURADORIA  DA  FAZENDA  PÚBLICA.
POSSIBILIDADE.  PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE.  APELAÇÃO  DA
EMBARGANTE  DESPROVIDA.  PROVIMENTO  DO  RECURSO  DO
ESTADO. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação,  por  motivos  inerentes  ao  mecanismo  da  justiça,  não  justifica  o
acolhimento  da  arguição  de  prescrição  ou  decadência.  Em  face  da
presunção  de  veracidade  que  goza  a  CDA,  havendo  impugnação  do
devedor,  incumbe a este  a prova da alegação. A sentença  condenará  o
vencido  a  pagar  honorários  ao  advogado  do  vencedor.  São  devidos
honorários  advocatícios  na  reconvenção,  no  cumprimento  de  sentença,
provisório  ou  definitivo,  na  execução,  resistida  ou  não,  e  nos  recursos
interpostos,  cumulativamente.  (TJPB;  AC  0002840-15.2014.815.2001;
Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque; DJPB 17/05/2017; Pág. 7 )
 

APELAÇÃO CÍVEL.  EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.  AUTO DE
INFRAÇÃO.  PENALIDADE  APLICADA  PELO  PROCON.  EFICÁCIA
EXECUTIVA.  EMPRESA DE GRANDE  PORTE.  DESCUMPRIMENTO
DE  LEGISLAÇÃO  CONSUMERISTA.  IMPROCEDÊNCIA  DOS
EMBARGOS.  IRRESIGNAÇÃO.  ANULAÇÃO  DO  AUTO  DE
INFRAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUALQUER
EIVA.  PRESUNÇÃO  DE  CERTEZA  E  LIQUIDEZ  NÃO  INFIRMADA
ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE.  PEDIDO  DE
MINORAÇÃO  DO  VALOR  DA  MULTA  E  DOS  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  FIXAÇÃO  RAZOÁVEL  PARA  AMBOS.
INACOLHIMENTO.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA.
MANUTENÇAO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DA  SÚPLICA
APELATÓRIA. Gozando  de  presunção  de  certeza  e  liquidez,  e  não
havendo  provas  para  infirmá-la,  a  CDA  é  título  executivo  hábil  a
embasar ação de execução. O valor estabelecido a título de multa atendeu
aos parâmetros fixados em Lei, bem como foram respeitados os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, posto que a parte recorrente é empresa
de grande porte, de modo que se fosse aplicado valor módico não se atingiria
o objetivo de evitar  que esta  torne a desrespeitar  as normas de defesa  ao
consumidor.  (TJPB;  APL  0012983-19.2014.815.0011;  Primeira  Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des.  Aluizio  Bezerra  Filho;  DJPB 19/07/2016;
Pág. 22)

Importante  observar  que  a  alegação  de  erro  na  base  cálculo
também não encontra respaldo ao confrontarmos os valores do imposto recolhido na



CDA (fls.11/15 da execução fiscal) com os valores da base de cálculo supostamente
correta apresentada pelo banco (fl.521 v.2), isto porque, na maioria dos casos, o imposto
recolhido pelo próprio banco é superior ao imposto que seria devido sobre a base de
cálculo que entende correta. 

Veja-se:  no  mês  de  outubro  de  2006,  a  base  de  cálculo  do
imposto, segundo o exequente, foi de R$ 204.204,35 (duzentos e quatro mil, duzentos e
quatro reais  e trinta e cinco centavos),  sobre ela incidindo 5% (cinco por cento) da
alíquota do ISSQN, o imposto devido seria de R$ 10.210,22 (dez mil, duzentos e dez
reais e vinte e dois centavos), porém o valor recolhido foi de R$ 3.194,48 (três mil,
cento e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos). No entanto, segundo a base
de cálculo do executado/apelante – R$ 52.747,79 (cinquenta e dois mil, setecentos e
quarenta e sete reais e setenta e nove centavos) – o imposto devido seria de R$ 2.637,38
(dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), valor inferior ao que
banco recolheu no período, R$ 3.194,48 (três mil,  cento e noventa e quatro reais  e
quarenta e oito centavos), isto é, o próprio executado recolheu tributo superior ao valor
que seria  devido sobre a base de cálculo que entende correta,  mas nada mencionou
nesse sentido.

Com efeito, não é razoável crer que o banco apenas sugeriria a
extinção da execução, sem, no mínimo, mencionar que recolheu tributo a maior. Neste
sentido, forçoso concluir que o apelante apenas reitera alegações sem a comprovação
devida para postergar o cumprimento da obrigação fiscal perante o exequente.

Em relação à  redução da multa de 50% para 20%, convém
esclarecer que o Banco do Brasil, na petição dos embargos à execução, não menciona o
percentual de 20%, pleiteia apenas a redução da multa sob o argumento de que é vedado
o confisco no Direito Tributário, o que foi afastado na sentença recorrida por inexistir
elementos  de  ilegalidade  no  percentual  fixado  para  a  multa,  configurando  mera
insatisfação do executado. 

Observe-se que não houve debate a respeito do percentual  de
20%  e  sua  fundamentação  na  Lei  Complementar  Municipal  nº  85/2005  (Código
Tributário do Município de Queimadas), fato este que já impõe a impossibilidade de
conhecer  da  matéria  em  sede  de  apelação,  notadamente  se  considerarmos  que  o
dispositivo foi transcrito de forma parcial pelo apelante (fl. 523/524), que também não
informou  eventual  impossibilidade  de  trazer  essa  questão  durante  a  instrução
processual. 

No tocante  à  impossibilidade  de  acréscimo de juros  de  mora
sobre  o  montante  devido,  tal  medida  encontra  autorização  legislativa  no  art.161  do
CTN, senão vejamos:

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta,  sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas
de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. 

§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de um por cento ao mês.  



Assim, nenhuma irregularidade na incidência de juros de mora
sobre o valor devido a título de imposto recolhido a menor. 

A  partir  dessas  considerações,  rejeito  a  questão  processual
relativa à nulidade e, no mérito, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  a  Exma.  Desa.  Maria  das
Graças Morais Guedes (Presidente). Presentes no julgamento, o Exmo. Dr. João Batista
Barbosa (juiz convocado com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Des. Saulo
Henriques  de  Sá  e  Benevides)  (Relator)  e  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque.

Presente  ao  julgamento,  também,  a  Exma.  Dra.  Ana  Cândida
Espínola, Promotora de Justiça convocada.

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

   João Batista Barbosa 
Juiz convocado/RELATOR
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Trata-se de  Apelação Cível interposta  pelo  Banco do Brasil

S/A contra a sentença de fls. 509/513, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Queimadas,
nos autos dos Embargos à Execução Fiscal interposto em apenso à Execução Fiscal
ajuizada pelo Município de Queimadas, que julgou parcialmente procedente o pedido
para declarar a nulidade da CDA n° 001/2009, da CDA nº 002/2009 e parcialmente da
CDA n° 003/2009, esta apenas quanto aos períodos de referência janeiro e fevereiro de
2006,  devendo  haver  o  expurgo  do  excesso  de  execução,  dispensada  a  emenda  ou
substituição  das  CDA´s  subsistentes.  Condenou  o  embargado  em  honorários
advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor decotado da execução (fls.
509/513).

 Irresignado, o apelante argumenta, preliminarmente, a nulidade
processual. No mérito, aduz a existência de erro na base de cálculo do imposto e pleiteia
a redução da multa pelo não recolhimento. Por fim, pugna pelo provimento do recurso
para que seja extinta a execução (fls. 515/525). 

Embargos de Declaração às fls. 532/535.

Sentença de rejeição dos embargos às fls.559/560.

Ratificação da apelação à fl. 562.

Sem contrarrazões, conforme fl. 589. 

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  de  fls.  599/601,  não
opinou sobre o mérito recursal.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 13 de julho de 2017.

 João Batista Barbosa 
Juiz convocado/
Relator


	

