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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque. 

Apelante:  Norfil  S/A  Indústria  Textil  –  Adv.  Mário  Formiga  Maciel  Filho
(OAB/PB nº 5.339)

Apelado: Município de João Pessoa representado por seu Procurador Geral,
Adelmar Azevedo Régis

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO  FISCAL.  PRELIMINARES.  INÉPCIA  DA
INICIAL  E  VIOLAÇÃO  AO  CONTRADITÓRIO  E  A
AMPLA  DEFESA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  AUSÊNCIA
DOS  REQUISITOS  DA  CDA.  ÔNUS  DO
EMBARGANTE. RECURSO DESPROVIDO. 

- Em face da presunção de veracidade que goza a
CDA, havendo impugnação do devedor, incumbe a
este a prova da alegação.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do

Tribunal de Justiça, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito,

por igual votação, negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Norfil S/A Indústria Textil interpôs apelação, hostilizando
sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara de Executivos Fiscais desta Comarca
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da Capital, que julgou improcedente os embargos à execução fiscal ajuizada
pelo  Município de João Pessoa, ora apelado.

Na  sentença  (fls.  21/23)  o  magistrado  singular,  ao
fundamento de que o embargante não demonstrou a existência de qualquer
vício formal ou material da CDA, julgou improcedente os embargos à execução
fiscal.

Nas  razões  recursais (fls.  34/39),  o  recorrente  suscitou
preliminarmente, inépcia da inicial e violação aos princípios da ampla defesa e
do contraditório.

No  mérito,  alegou  que  o  procedimento  de elaboração  da
CDA encontra-se viciado em razão de omissões praticadas pelo agente fiscal,
bem como que a Receita  Municipal  não  trouxe aos  autos  documentos  que
comprovem o embaraço fiscal alegado.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para que fosse
reformando  a  sentença,  julgando  procedente  o  pedido  dos  embargos,  e
consequentemente, extinguindo a executiva fiscal.

 
Contrarrazões ofertadas às fls. 47/52.

Instada a se manifestar,  a douta Procuradoria de Justiça,
emitiu parecer sem, contudo, opinar acerca do mérito do recurso (fls. 59/61).

É o relatório.

D E C I D O

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos
de admissibilidade.

No entanto, o presente recurso não merece ser provido pe-
las razões expostas a seguir.
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Preliminares – Inépcia da inicial e violação aos princí-
pios da ampla defesa e do contraditório

Argumenta o apelante que o recorrido não juntou aos autos,
qualquer documento que prove ou justifique a sua inscrição na dívida ativa,
não havendo margem para que o embargante possa se defender da acusação,
visto que como nos autos consta apenas a CDA, não há como saber o motivo
pelo qual está sendo executado.

Em face do entrelaçamento dos temas suscitados em preli-
minar e o mérito da questão, a análise da tônica dar-se-á de forma conjunta.

Mérito

Compulsando os autos, assim como a execução em apenso,
constata-se que Certidão de Dívida Ativa nº 2006/478225 preenche,  sob o
ponto de vista formal, os requisitos legais elencados na Lei de Execução Fiscal
e  no  art.  202  do  CTN,  conforme  se  pode  vislumbrar  do  cotejo  de  suas
descrições.

Nelas estão consignados: o nome do devedor,  bem como
seu endereço; a quantia devida, a origem e natureza do crédito (infração art.
56/,  penalidade  art.  47,  VIII,  “b”,  da  L.C.  nº  02/91),  mencionando
especificamente as disposições da lei em que está fundado e a data em que foi
inscrita  a  dívida,  bem  como  o  número  do  Processo  Administrativo  (nº
2006/079790).

Registre-se  ainda,  que  a  certidão  de  dívida  ativa,  nos
termos do art. 204 do CTN, goza de presunção de certeza e liquidez. Essa
presunção, porém, é relativa, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo
do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Nesse sentido, segue precedente deste Tribunal:

AGRAVO  Nº  70053828976,  VIGÉSIMA  SEGUNDA
CÂMARA  CÍVEL,  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  RS,
RELATOR:  CARLOS  EDUARDO  ZIETLOW  DURO,
JULGADO  EM  25/04/2013  AGRAVO.  DIREITO
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TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E
TAXA  DE  COBRANÇA  JUDICIAL.  NULIDADE  DA  CDA.
INOCORRÊNCIA.  ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO
ART.  202     DO  CTN. Não é nulo o título executivo fiscal
que  atende  aos  requisitos  do  art.  202     do  CTN,
constando referência à origem do principal e natureza
da dívida,  fundamento legal  do principal,  dos  índices
aplicados  com  relação  à  multa,  juros,  atualização
monetária e data da inscrição, além de discriminar o
valor original  da dívida, contendo, ainda, fundamento
legal  e  respectivo  percentual  da  taxa  de  cobrança
judicial.  Precedentes  do  TJRGS.  IPTU  E  TAXA  DE
COBRANÇA  JUDICIAL.  ASSOCIAÇÃO  DE  FINS  NÃO
LUCRATIVOS.  NATUREZA  EDUCATIVA  E  ASSISTÊNCIA
SOCIAL.  IMUNIDADE  TRIBUTÁRIA.  COMPROVADA.
Tratando-se de entidade sem fins lucrativos, atuando na
área da educação, indevida a exigência do pagamento
do  IPTU,  observada  a  imunidade  constitucionalmente
assegurada,  que  se  estende  a  todos  os  imóveis  da
entidade, incluindo terreno não edificado, não havendo
que se falar  em ofensa ao artigo  173,  § 4º,  da  CF,
tendo em vista que a possibilidade do uso dos imóveis
para  fins  lucrativos  reverte-se  a  favor  da  entidade.
Inteligência do art. 150, VI, c     , da CF/88. Precedentes
do TJRGS. Assim, indevida a cobrança do IPTU, e, por
conseqüência, da taxa de cobrança judicial, tendo em
vista que esta decorre da principal. Agravo conhecido
em parte, e, no ponto, desprovido.

In casu, o apelante teve pleno conhecimento da instauração
de procedimento administrativo fiscal contra si, porém, optou por apresentar
suas arguições de forma genérica, sem juntar prova no sentido ou indicar ele-
mento  comprobatório  dos  seus  argumentos,  restando  evidenciado  que  não
comprovou suas alegações.

É sabido que o ônus da prova da afirmação feita no processo
recai sobre a parte que tem interesse nela, de tal sorte que às partes não bas-
ta simplesmente alegar os fatos (art. 373, I, do CPC/2015). Por isso, cabia ao
apelante, o ônus de provar as irregularidades apontadas.

Nestes termos, a jurisprudência do STJ tem se posicionado
no sentido de que, como a CDA goza de presunção de veracidade, o ônus da
prova da impugnação cabe a quem alega, vejamos:
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PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
CURADOR ESPECIAL DE DEVEDOR REVEL CITADO POR
EDITAL.  PEDIDO  DE  CÓPIAS  DE  AUTOS  DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.  ÔNUS  DO
EMBARGANTE.  ART.  41  DA  LEI  N.  6.830/80.
IMPOSSIBILIDADE DE INSTAR O FISCO A FAZER
PROVA  CONTRA  SI  MESMO,  HAJA  VISTA  A
PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA A
SER ILIDIDA PELA PARTE CONTRÁRIA. ART. 204
DO CTN.
1. Discute-se nos autos se é lícito ao juízo determinar a
apresentação  de  cópias  de  autos  de  processo
administrativo fiscal,  a pedido do curador especial  do
devedor revel citado por edital, para fins de possibilitar
o contraditório e a ampla defesa em autos de embargos
à execução.
2.  Não  é  possível  conhecer  de  violação  a  dispositivo
constitucional em sede de recurso especial, sob pena de
usurpação  da  competência  do  Supremo  Tribunal
Federal.
3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que
as  cópias  do  processo  administrativo  fiscal  não
são imprescindíveis para a formação da certidão
de  dívida  ativa  e,  consequentemente,  para  o
ajuizamento da execução fiscal. Assim, o art. 41
da  Lei  n.  6.830/80  apenas  possibilita,  a
requerimento da parte ou a requisição do juiz, a
juntada  aos  autos  de  documentos  ou  certidões
correspondentes ao processo administrativo, caso
necessário para solução da controvérsia. Contudo,
o ônus de tal juntada é da parte embargante, haja
vista  a  presunção de  certeza  e  liquidez  de  que
goza a CDA, a qual somente pode ser ilidida por
prova em contrário a cargo do sujeito passivo ou
do terceiro a que aproveite,  nos termos do art.
204 do CTN.
4.  A  despeito  da  possibilidade  de  o  magistrado
determinar  a  exibição  de  documentos  em poder  das
partes,  bem  como  a  requisição  de  processos
administrativos às repartições públicas, nos termos dos
arts.  355 e 399,  II,  do CPC, não é possível  instar  a
Fazenda Pública a fazer prova contra sí mesma, eis que
a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há
a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida
por prova a cargo do devedor. Por outro lado, o Fisco
não se negou a exibir o processo administrativo fiscal
para o devedor, ou seu curador especial, o qual poderá
dirigir-se à repartição competente e dele extrair cópias,
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na forma do art. 41 da Lei n. 6.830/80.
5. Recurso especial não provido.
(REsp  1239257/PR,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011,
DJe 31/03/2011)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
RESPONSABILIDADE  DE  SÓCIO  INDICADO  NA  CDA.
PRESUNÇÃO  DE  LEGITIMIDADE.  MATÉRIA  DECIDIDA
NO RITO DO ART. 543-C DO CPC.
1.  Não  há  previsão  legal  que  obrigue  o  relator  do
Agravo Regimental, no caso de reconsideração, a abrir
vista  para  o  agravado  se  manifestar.  Ademais,  a
possível nulidade da decisão monocrática por violação
do contraditório e da ampla defesa fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de
Agravo Regimental. Precedentes do STJ.
2.  A  Primeira  Seção  do  STJ  pacificou  o
entendimento de que a presunção de liquidez e
certeza do título executivo faz com que, nos casos
em que o nome do sócio-gerente conste da CDA, o
ônus  da  prova  seja  transferido  ao  gestor  da
sociedade.
3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg  no  AgRg  no  Ag  1217410/RJ,  Rel.  Ministro
HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
14/12/2010, DJe 04/02/2011)

Desta forma, considerando que o recorrente não apresentou
elemento de prova das suas arguições, inexiste demostração da tese exposta
no recurso, devendo a apelação da empresa embargante ser desprovida.

ISTO POSTO, REJEITO AS PRELIMINARES DE INÉPCIA
DA INICIAL E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO  E,  NO  MÉRITO, NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO
APELATÓRIO, para manter a sentença vergastada incólume em todos os seus
termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento  os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos Cavalcanti de Albuquerque
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–  Relator,  João  Batista  Barbosa  (Juiz  convocado  para  substituir  o

Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides) e

Eduardo  José  de  Carvalho  Soares  (Juiz  convocado  para  substituir  a

Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes). 

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor

Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível  do Tribunal de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 20 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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