
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES  DA SILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO Nº 0035242-62.2008.815.2001
ORIGEM: Juízo da 2ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Maxim’s Perfumaria Ltda (Adv. Erick Macedo - OAB/PB 10.033)
APELADO: Estado da Paraíba, por sua Procuradora Mônica Nóbrega Figueiredo.

APELAÇÃO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  FISCAL.
CERTIDÃO  DA  DÍVIDA  ATIVA.  PRESUNÇÃO  DE
CERTEZA,  LIQUIDEZ  E  EXIGIBILIDADE.  EMPRESA
EXECUTADA  QUE  VISA  DESCONSTITUIR  O  CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO E DE NEGATIVA DO
PODER PÚBLICO EM EXIBIR CÓPIA DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.  DEFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.  ART.
373,  INC.  I,  DO CPC.  IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO
AUTOMÁTICA  DO  ÔNUS  DA  PROVA.  SENTENÇA
MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  “Após  a  realização  do  lançamento,  a  autoridade
administrativa  precisa  comunicá-lo  oficialmente  ao  sujeito
passivo,  para  que  este  possa  pagar  o  montante  do  crédito
constituído ou, em caso de discordância, proceder à respectiva
impugnação”.  In casu, embora a empresa recorrente alegue a
ausência de notificação do lançamento tributário e que o ente
estatal recusou exibir o procedimento administrativo, não faz
prova  de  suas  alegações  (art.  373,  I,  do  CPC),  deixando  de
desconstituir  o  crédito  tributário  exigido  mediante  ação
executiva.

VISTOS, relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
por  unanimidade,  negar  provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 77.



RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela Maxim’s Perfumaria Ltda
contra  sentença  proferida  pelo  MM.  Juízo  da  2ª  Vara  de  Executivos  Fiscais  da
Comarca da Capital nos autos dos embargos à execução fiscal, opostos pela empresa
ora recorrente em desfavor do Estado da Paraíba. 

Na  sentença  recorrida,  o  douto  magistrado  a  quo julgou
improcedente os  presentes  embargos  à execução,  ao  fundamentar  que a  alegação
genérica do embargante no sentido de que o lançamento tributário não atendeu aos
requisitos legais é insuficiente a desconstituir a Certidão da Dívida Ativa, além de
destacar a devida redução da aplicação da multa, nos termos da Lei n. 10.008/13. Em
seguida, condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios no valor
de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Inconformada com o provimento decisório, a empresa apelante
nas razões recursais alega a ausência de notificação do lançamento tributário, o que
implica na desconstituição do crédito tributário. Ademais, defende a impossibilidade
de a empresa contribuinte fazer prova negativa, competindo ao ente público, com
base  no  ônus  da  prova,  colacionar  provas  no  sentido  de  que  a  notificação  foi
devidamente realizada. 

Aduz, ainda, que, diante do pedido formulado de juntada de
documentos  em  poder  do  recorrido,  deve  o  magistrado  requisitar  o  processo
administrativo  que  dá  suporte  à  certidão  de  dívida  ativa.  Ao  final,  pugna  pelo
provimento do recurso, para anular a sentença e oportunizar a juntada do processo
administrativo no presente feito.

Intimado, o Poder Público Estadual apresentou contrarrazões,
rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo, para o
fim de manter a decisão recorrida (fls. 69/71). 

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, §
1º, do RITJPB c/c o art. 178, do CPC/2015.

É o relatório.

VOTO

Aufere-se dos autos que a empresa apelante, por meio dos os
embargos à  execução,  visa desconstituir  o  crédito  tributário demandado via  ação
executiva,  ao  arguir  que  não  foi  notificada  do  lançamento  do  tributo,  além  de
argumentar  que  o  procedimento  administrativo  não  observou o  devido  processo
legal, tendo cerceado o seu direito de defesa.



Na  instância  a  quo,  o  Juízo  singular,  ao  proferir  a  sentença,
decidiu que a sociedade recorrente não fez prova dos fatos alegados, não restando
comprovada  a  violação  do  direito  de  defesa  tampouco  irregularidade  capaz  de
comprometer a presunção de legalidade da CDA, o que impede o acolhimento dos
embargos e consequente extinção da execução fiscal. 

Como se sabe,  a  constituição do crédito tributário dá-se pelo
lançamento,  devendo  este  obedecer  a  critérios  relacionados  ao  fator  gerador,  ao
cálculo do tributo devido e outras exigências correlatas, conforme consta do art. 142
do CTN1.  Com o lançamento tributário,  surge a necessidade de notificar o sujeito
passivo, oportunizando ao mesmo a possibilidade de impugná-lo, procedimento este
que se extrai do art. 145 do mesmo dispositivo legal, vejamos:

“Art.  145.  O lançamento  regularmente  notificado ao  sujeito
passivo só pode ser alterado em virtude de: 
I - impugnação do sujeito passivo; 
II - recurso de ofício; 
III  -  iniciativa  de  ofício  da  autoridade  administrativa,  nos
casos previstos no art. 149.” 

Acerca do tema, o doutrinador Ricardo de Alexandre2, em sua
obra  esquematizada  de  Direito  Tributário,  leciona  que  “após  a  realização  do
lançamento,  a  autoridade  administrativa  precisa  comunicá-lo  oficialmente  ao
sujeito passivo, para que este possa pagar o montante do crédito constituído ou,
em caso de discordância, proceder à respectiva impugnação”, acrescentando ainda
que “é a notificação que confere efeitos ao lançamento realizado”.

Seguindo  a  esteira  desse  entendimento,  o  autor  tenta
desconstituir o crédito tributário alegando que não foi notificado, sendo o seu direito
de defesa preterido, o que configura violação ao contraditório e à ampla defesa (art.
5º, LV, da CF). Ademais, afirma que o ente estatal lhe privou ainda de ter acesso ao
procedimento tributário, cerceando mais uma vez o seu direito. 

Nessa  toada,  a  empresa  recorrente  alega  que,  sendo
impossibilitado  o  acesso  ao  processo  administrativo,  deveria  o  magistrado  a  quo
determinar ao Poder Público recorrido a juntada do respectivo procedimento aos
presentes  autos,  a  fim  de  o  apelante  apontar  os  vícios  nele  constantes  e
consequentemente desconstituir a execução fiscal posta em seu desfavor.

Com efeito, não é suficiente a singela alegação do recorrente no

1 Art.  142.  Compete  privativamente  à  autoridade  administrativa  constituir  o  crédito  tributário  pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador
da  obrigação  correspondente,  determinar  a  matéria  tributável,  calcular  o  montante  do  tributo  devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

2 In, Direito Tributário Esquematizado – 9 ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015.



sentido  de  que  o  fisco  se  recusou  a  exibir  o  processo  administrativo  por  ele
requerido, sem, ao menos, fazer prova de tal solicitação, o que poderia ser procedida,
por  exemplo,  através  de  uma  simples  comprovação  de  pedido  formalmente
protocolizado junto ao órgão fiscal.

Assim,  inexistindo provas  nos  autos  de que o  Poder Público
negou  ao  contribuinte  o  acesso  ao  procedimento  administrativo,  não  se  mostra
razoável a inversão do  onus probandi, tendo, portanto, o magistrado  a quo decidido
acertadamente quando atribuiu ao embargante a prova do fato constitutivo de seu
direito. 

Em outras palavras, sendo insuficiente o substrato probatório
da embargante, que deixou de trazer aos autos indícios mínimos aptos a sustentar a
sua tese, tem-se que a casuística deve ser resolvida à luz da regra do artigo 373, do
CPC, o qual prescreve competir ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de
seu  direito  e,  ao  réu,  o  ônus  de  provar  qualquer  fato  modificativo,  extintivo  ou
impeditivo do direito do autor. Este é o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior3: 

“No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio
dispositivo,  que  entrega  a  sorte  da  causa  à  diligência  ou
interesse  da  parte,  assume  especial  relevância  a  questão
pertinente ao ônus da prova”. 

Esse ônus, pois, consiste na conduta processual exigida da parte
para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um
dever  de  provar,  nem  à  parte  contrária  assiste  o  direito  de  exigir  a  prova  do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a
causa se não provar os fatos  alegados e  do qual  depende a  existência  do direito
subjetivo  que  pretende  resguardar  através  da  tutela  jurisdicional.  Isto  porque,
segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

No preciso dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto,
a “necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma
imposição e uma sanção de ordem processual”.4

Nessa toada, destaco precedente que, mutatis mutandis, amolda-
se ao caso em litígio, vejamos:

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE - CABIMENTO - MUNICÍPIO DE BELO
HORIZONTE  -  LANÇAMENTO  -  ALEGAÇÃO  DE
AUSÊNCIA  DE  NOTIFICAÇÃO  VÁLIDA  DO
LANÇAMENTO  TRIBUTÁRIO  -  COMPROVAÇÃO  -  ART.

3 in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18ª  ed., Forense, 1999, p. 421.
4 apud, Kisch, p. 421.



333, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.  1.  É  cabível  exceção de  pré-
executividade em casos de manifesta ausência de pressuposto
processual, condição da ação ou quando desnecessária dilação
probatória.  2.  Presume-se  que  a  Administração  Tributária
esteja  dando  regular  cumprimento  aos  ditames  legais,
regularmente  notificando  o  contribuinte  dos  lançamentos
mediante  publicação  de  edital  e  envio  das  guias  ao  seu
endereço,  cabendo  a  este  elidir  a  presunção  de  liquidez  e
certeza de que se reveste a certidão de dívida ativa. 3. Recurso
provido.  (TJMG  -  AC  10024093196863001  –  Relator  Edgard
Penna Amorim – Publicação 14/03/2013)

No  cenário  dos  autos,  deixando  a  recorrente  de  provar
qualquer  solicitação  de  documento  realizada  junto  ao  recorrido,  bem  como,
igualmente, não comprovando a ausência de notificação do lançamento tributário,
percebe-se claramente a falta de indícios mínimos e tendentes a conferir respaldo a
suas alegações, circunstância a qual inviabiliza a sua pretensão recursal.

Em razão de todo o acima exposto, nego provimento ao apelo,
mantendo incólumes todos os termos da sentença de mérito recorrida.

É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao
recurso, nos termos do voto do relator.

 Presidiu a Sessão Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o
Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias,
Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 24 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 25 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


