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Resposta Solicitada:Quando Conveniente

Senhor(a) diretor(a), encaminho decisão proferida nos autos da apeIaço n° 5007624
Q.20i8.4.03.6i02, referente processo principal n° 00021347520184036102.

-

Atenciosamente,
Maurício Thomaz
RF 2749

Subsecretaria da 3 Turma
Regional Federal 3
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Tribunal Regional Federal da 33 Região
PJe Processo Judicial Eletrônico
-

08/08/2019

Número: 5007624-90.2018.403.6102
Classe:

APELAÇÃO

CIVEL

Órgão julgador colegiado:
Orgão julgador: Gab. 09

-

33 Turma
DES. FED. NELTON DOS SANTOS

última distribuição : 24/01/2019
Valor da causa: R$ 222.865,64

Processo referência: 00021347520184036102

lRPFllmposto de
Segredo do justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO

Assuntos:

Pedido de liminar

ou

Renda de Pessoa Física

antecipação

de tutela?

NÃO
Procurador/Terceiro vinculado

----

Partes

.

MYRIAM_EWCARNACAO
IUNIAO FEDERAL

CASTILHO

-FAZEPIDA NACIONAL
:

Id.

APELANTE)

Data da
Assinatura

Documento

.

DOMINGOS ASSAD STOCCO

(ADVOGADO)

(APELADO)
Documentos

Tipo

--

85812 08/08/2019 19:02 Decisão
823

L

Decisäo

I

Poder .luchdário
TRIEJUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3

REGIÁO

APELAÇÃO CÍVEL (198) N° 5007624-902O18.4.03.6I02
RELATOR: Gab. 09

DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANIII: MYRTAM ENCARNACAO

ASTILHO

Advogado do(a) APELANTE: DOMINGOS

ASSAD STOCCO

APFLADO: UNIÃO FEDERAL

-

SP79539-A

FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3 REGIÃO

D E Ci

SÃO

pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de ap&ação
requerido por Myrian Encarnação CastHho em relação àquele recurso interposto nos
embargos à execução fiscal ajuizados contra a União.
Trata-se de

A

provimento do

requerente alega,
recurso e a

em

relevância da

77 pelos

probabilidade de
fundamentação que (ID n° 78487579):

síntese,

no

c/acumen/os juntados

que

ao

se

refere à

feito, há elementos que comprovam

a

sentença recorrida decorrente da Ia/ta de itfrnação da
Ape/ante para manifestar sobre a Impugnação, bem como para especificar
e produzir provas, de ausôncia dos requlsilos legais do oxoquthilidede, da
auséncia de intimação para se defender nos autos do processo
administrativo, se existente, bem como do afastamento ou, ao menos,
redução elas Muitas Isoladas e da Muita de Mora, donfro outros aspectos,
tudo em afronta aos art/qos 50, inciso L
150, inciso I da Constituião
nulidade da

r

ar11q0 350 do Cód,io de Processo Civil; afliges 142 e
202, inc/so 1/, do Código 7)íbufário Nacional e artigo 2°; § 5°, i»cio 1/, e 6°;
Federal de 1988.

daLein°6.830/I980."

Delimita-se que caso não seja atribuído o efeito suspensivo, poderá sofrer
expropriação do bem penhorado, que já se encontra com leilão designado para o
mês de agosto de 2019.
com a
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Por outro turno, alega quo não há dano ao erário, pois a execução fiscal já se
encontra garantida, razão pela qual é devida a atribuição de efeito suspensivo ao presente
recurso

de

apelação.

E

o

A

pretensão

sucinto relatório. Decido.

Dispõe

o

não

merece

prosperar.

artigo 1.012, § 4°,

'4tt 1.012. A

do

Código de Processo Civil, in vethis

apelação teré efeito suspensivo.

1J
Nas h1oó1eses cio § 1!!. e eficácia da sentença poderá ser suspensa
pelo relater se a apelante demonstrar a probabilidade de provi»iento do
recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano

§ 4!!

grave

ou

de difícil reparação."

primeira parte do dispositivo acima em comento, verifica-se que
a probabilidade
acompanha a apelante, ora requerente, pelo
isto
menos em análise perfunctória,
porque, conforme delimitado na r. sentença de
improcedência, bem como nos parcos documentos que acompanham o presente pedido,
os embargos à execução fiscal, bem como o procedimento administrativo transcorreram
na mais perfeita normalidade.
Em anáflse da

do direito invocado não

Vejamos

cada

uma

das

alegações:

Inicialmente, quanto à desnecessidade de intimação da ora requerente a se
da impugnação apresentada pela União, o Código de Processo Civil é
devidamente claro, in verbis
manifestar

acerca
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'.4,t 350. Se

o tu

alegar Tato imped,Wvo, modificativo ou extint/vo do dirailo
no prazo do 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o

do autor, este sorá ouvido
Julia produção de prova.

alegar qualquer das matérias enumeradas no ait 337, o
15 (quinze) dias,
a altiva do autor no prazo de
de
a
prova."
permiti»do-llie produção
Art. 351. So

o

réu

juiz determinará

quanto consta na impugnação ofertada, não ocorrera nenhuma
das hipóteses
(alegações de fatos impeditivos, modificativos ou
matérias
enumeradas no artigo 337, do diploma processual
extintivos do direito ou das
civil), razão pela qual é desnecessária a abertura de prazo para manifestação do réu
acerca da impugnação.
Nos termos do

acima mencionadas

(.

Quanto à intimação para a produção de prova, dessume-se que o juízo a quo
entendeu pela desnecessidade de dilação probatória para o julgamento do caso, nos
exatos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil:

antecipadamente
resolução de métito, quando:

.4,t 355. 0 juiz julgará
com

o

pedido, proferilido sentença

/ não liower necessidade de produção de outras provas,"

alegação para a produção de provas, vejamos
peça inaugural apresentada pela ora requerente (ID n° 24889089):
No que

da

conceme

à

o

item 51,

do pagamento de despesas médicas, denfre
deduções permitidas pela legislação, bem como do processo
administrativo 0nq/»ário que se encontra no poder da EMBARGADA,
inclusive para fáis de análIse quanto á regularidade da friscr,'ão em dívida
ativa, bem como afetir a própria existéncia de débito tributário em questão,
relevando-se a possibilidade de existôncii de rendimentos acumulados."

7..J inclusive comprovantes

outras

Veja-se que

todas

as

provas mencionadas estão à disposição da

ora

requerente, que deveria ter trazido aos autos juntamente com a inicial, não havendo
demonstração, pelo menos em análise perfunctória, de que houvesse algumas das causas
descritas

no

artigo 435,

do

Código

de Processo Civil:
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An 435. E lícito és partes. em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos novos, quando destihaclos a fazer prova cio fatos ocorridos
depok abs articulados ou para conhrapô-/os aos que forem produzidos nos
autos.

Parágrafo

únIco. Admite-se também

a

juntada posfen'br de documentos

formados após a petição inicial ou a contestação, bem como das que se
tornaram conhecidos, acessíveis ou disponfveXs após esses atos, cabendo
â parte que os produz»- comprovar o motivo que a impedIu de juntá-los
anteriormente

e

incumbindo

ao

juiz,

em

qualquer caso, aval/ar a conduta

da parte de acordo cornoan'. 6°."

Em
menos em

relação

às

despesas

médicas

e

outras

deduções,

teso, do posse da requerente, não havendo nenhuma

necessidade de juntada

Quanto

ao

tais documentos são, ao
que indicasse a

escusa

posterior.

procedimento administrativo,

o

artigo 41,

da Lei no 6.830/80 assim

dispõe:

'4n'L 41

-

O processa administrativo

correspondente á inscrição de 01v/da

At/va, á execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública será
mantido na repartição competente, dole se extraido as cópias
autenticadas ou certidões, que forem requer/das pelas partes ou

requisitadas pelo Juiz oupelo Mmistórib Pública."

obtenção

Portanto, cabia à requerente peticionar à administração tributária para a
cópias do procedimento administrativo para comprovar suas alegações

de

menos, comprovar que o havia
decorrente de sua omissão.

Quanto
entendimento

ao

requerido

e

que

a

ausência de tais documentos não

afastamento

jurisprudencial

não

ou, ao

era

ou redução da multa de mora e multas isoladas,
acompanha a requerente. Confira-se:

o

"DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTAR/a EMBARGOS A
EXECUÇÃO FISCAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A INFRA ERO.
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SIJBSTiTtJiÇÃO

IMUNIDADE.

PRESCRIÇÃO.

IRRELEVÂNCIA.

TRiBUTAR/A.

APELAÇÃO E REMESSA OF/C/AL
1°E2°, CRC. EMBARGOS REJEITADOS.

MIlL TA P11/V/TI VA.

§Ç

PROVIDAS, ART/GO 515

1 A sentence reconheceu que a imunidade tributétia da INFRAFRO
impede que se lhe atribua a condição de responsável ou substituia
tn'butána, nos termos do precedeu/e da Supreme Corte, em que tratada a

questão em face da União.
discuto, portanto, a imunidade da própria INFRA ERO, pois não
tributação de servij'o prestado na atividade própria de tal
empresa pública, mas, ao contrário, de serviço tomado de particular e
prestado em favor da /NFRAERO, que foi executada em razão da
ioadfrnplêncía do contribui»te do imposto municii,al, na condião do
responsável e substituta tributária, á luz do artiro 6°, § 20, ii da L C
116/2003, e respectiva lei municiai
2. Não
se

se

trata de

Éo caso específico dos autos, em que o Município executou o ISSQN
devido por empresas privadas, que prestaram à embargante, /NFRAERO,
o seiviçoprevisto no sub/tem 702 da lista de serviços, com fundamento no
3.

art/go 6°, § 2°, 11 c/a LC 116/2003,

e

respect/va lei munícioai

observa, não existe espaço para discussão diante do que já

4. Como

Se

decidiu

Supreme Co/lo, cujá orientação assentou a

a

validade da

do /SSQN em casos que tais, em face cia /NFRAERO,
tni,u/éna do contrtbuiáte, prestador do serviço tributado.
5. Afastada

a

imunidade friZutárIa recíproca,

a

como

cobrança
substItuta

conclusão firma-se

no

sentido de que comporta reforma a sentença, a exiyii por consequência, o
reexame, das alegações remanescentes da inicial (artigo 515, §4' 1° e2°,

Códiqo de Processo Civil) e não examfriadas pelo Juízo a quo, a saber: (1)
prescrição do cr6dlto tributário; 0(2) caráter confisca/O/lo da multa fiscal
6. Quanto à

prescrição,

assentado

pelo Superior Tribunal

do

Justiça

o

entendimento de que o respectivo cômputo deve observar o a/l1q0 174,
C TA não se aplicando a LEE A causa i»terruptiva, considerada a redação

oriq,»ária e a que resultou da LC 118/2005, é apurada pelo criYéiio da lei
viqente à época da prática do ato respectivo, seja a citação, seja o
despacho cIo citação, mas em qualquer dos casos com retroação do efeiYo
interrupUvo à data da propositura da ação. tal qual previsto no § 10 do
artigo 219, CPC, e, se verificada demore, desde que possa ser imputável
exclosivamente ao próprio mecanismo judiciário, sem causalidade por
parte da exequente, nos termos da Súmula 106/STJ.
7 Em

se

infração,
da

o

tratando de crédito tributário constituído através de aula do

quinquênio tom curso a par/fr,

notificação

do

sujálto passivo

da

não da data do fafo gerador mas

autuação fiscal,

declaração constítutiva pelo contribuInte,
ofício, conforme expressamente informado na CDA.

inexistente

8. Caso

em

infração,

com a

que

o

na

medida

mas

em

que

lançamento d'e

crédito tributário foi cons/i/u/do através de auto de

notificação ao contribuinte em 18/1272007, tendo s/do a
execução fiscal proposta em 29/06/2012, com o despacho que determinou
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\3ç;

a

citação

10/07/2012, dentro, portanto, do prazo quinquenal, pelo que
presci7ção matei/ai.

em

inexistente

a

questionada, a alegação de que é inconstitucional o
ao pri'icfpio da proporciona//dado i»erente ao
devido processo legal e que, no âmbito tributário, norte/a a discussão de
vedação ao confisco, não encontro amparo na jurisprudência, já que, no
caso, a mu//api/nil/va aplicada fofa de 60% do valor do labuto dekido.
9. Quanto à multa

cobrança, por

10. A

ser

lesiva

Suprema Corte,

analisando mu/ta

equivalente

77% do valor do

a

tabu/o devido, maior do que a imposta no caso dos autos, 1qua/mente não
aferiu inconstitucionalidade (RE 733.656 AgR, Rei. dI47. RICARDO

LEWANDOWSKl; 24/06/2014).
11.

Apelação

515, §

1

e

e remessa

oficia/providas

e,

em

2°, CPC, julgados improcedentes

conformidade
os

com o

embargos

do

0rt1q0

devedor;

i»vertk/os os Onus da sucumbência."

(TRF

Região,

38

0001824-36.2013. 03.6105,
CARLOS MUrA, julgado
.

DA

APELREEX
TERCEIRA
TURMA,
FEDERAL
ReI.
DESEMBARGADOR
em
03/03/2016, e -DJF3 Judicial I

TA:10/03/2016)

"A GRÃ VO

REGIMENTAL

EM

EXTRA ORDINÁRIO.

RECURSO

TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MUL TA MORATÓRIA.
PRINC/°lO DA LEGAL/DADE REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
DADA A NORMA 1NFRA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STE
ABRANGENCIA DA INCIDÊNCIA DE JUROS DEFINIDA COM BASE NA
LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA (CTN E LEI 9.430/1996). QUESTÃO
INFRA CONSTITUCiONAL.

PR/NC/Plo

QUE

O

VEDA

CONFISCO.

APLICAÇÃO SOBRE MUL TA DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DE
OBRIGA ÇOES TRIBUTAR/AS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM
RELAÇÃO AOS JUROS. VALOR RELATIVO À MUL TA. SÚMULA 279 DO
STE CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO

ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTAR/OS PA GOS EM
A IRA SO. A GRÃ VO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I

-

É ,»admissível

pr/ncioi0

da

a interposição de recurso extraordinário por ofensa ao
legalidade, para reapreciar a interpretação dada a normas

infraconstftuc,bnais. Incidência da Súmula 636 do STE
II- O acórdão

juros

sobre

recorrIdo,

ao

determinar

a

abrangêncla

da incidência dos

multa moratórIa, decidiu a questão com base
ordinária (CTN e Lei 9.430/1996). A afrontá
Constituição,
a

sená in dire/a. Incabível;
ill

portanto,

o recuio

na

legiálação

so

ocorrente,

exfraordi'iárib.

Esta Corte já fixou entendimento

no sentido de que ho
possível
determi»ado labuto ofende, ou não, a proib4ão constitucional
do conñsco em matéria tabulárta o que esse princípio deve ser observado
-

examinar se

LEJ
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se trate de multa fiscal resultante de icadimplemento, pelo
contribuinte, de suas obriqações tributárias. /nexictênció de previsão em
relação aosjuros.

e/tida que

HØótese das autos em que o va/or relativo especificamente á multa
(77% do valor do tributo) não evidencic de forma clara e objetiva ofensa ao
IV

-

postulado do não confisco. incidência da Súmula 279 do STF
V

-

Configurada

rever a

dec/são

a

impossibilidade,

na

pai/e

em

ver/fica-se que é constitucional

que
a

por meio do recurso exfraordfriá,14 do
aplicou jures sobre multa moratória,

i'icldénciá de Taxa Sal/c

como

md/ce do

atualização dos débitos tribuEá/os pagos em atraso.
VI

-

Agravo regimental a que se nega pro vinento."

(RE 733656 AgR, Relator(a): Mii. RICARDO LEWANDOWSK/, Segunda
Turma, julgado em 24/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO Die-157
DIVULG 14-08-2014 PUBLIC 15-08-2014)

TRIBUTAR/O. AÇAO ANULATÓRIA. COFTh/S.
AUSÊNCiA DE DOCUMENTOS COMPROBA TOP/OS
DA COBRANÇA INDEVIDA, ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PRESUNÇÂO
DE LEGITIMIDADE DO A TO ADMINIS TRA TIVO. APELA çAo NÃO
"PROCESSUAL CIVIL E

COOPERA TIVA.

PROVIDA.

1..J
11. Legítima a multa de 75% (setenta e clico Por cento), prevista no inciso
I, do ait 44, da Lei n° 9.430/96, uma vez que a ela não se aplicam os
pribc/píos atinentes aos tributos, tendo em victa seu caráter punitivo. 12.

Apelação não provida."

(AC 00008392720054036112, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO
cEDENHO,

TRFS

-

TERCEIRA

TURMA,

e -DJFS

JudicIal

I

DA TA.25/11/2016.. FONTE REPUBLICA CAO.)

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRA VO DE INS TRUMEN TO.
MANDADO DE SEGURANÇA. DANO AMBIENTAL. NOTA S FISCAIS

INAPTAS. ORIGEM REGULAR DE MADEIRA (CA VA CO DE LENHA).
IvIUL TA E APREENSÃO DO MA TERIAL. LEI 9.605/98 E DECRETO
FEDERAL 3.179/99. RECURSO DESPRO V/DO.
1. Caso em que

a

decisão

agravada, relativa à liminar em mandado de

segurança, não merece reforma, pois inexistente prova concrete aferível
do plano, de quo o cavaco apreendido tinha or1q0m regula,'; resultando de

benefic/aniento de madeireira, por serem, ibclusíve, iicompa/íveís as
quantidades produzidas pelas empresas indicadas com o volume
apreendido, conforme informações de autoridade impetrada, mão efididas

pela agravante.

II
31
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2 0 auto de infração tem descrição clara e suficiente da conduta, estando
raspa/dada na análise e aferião de incongruência da documentação
apresentada. Ademai, os atos administrativos gozam de presunção legal
de

iegitfrmdade

e

veracidade, cabendo

ao

administrado

o

Onus da prova de

ilegalidade.

que oxito

autuação, na espécie, fundou-se em diversos preceitos (artigos 20 e
3°, parágrafo único, e 44, caput, da Lei n°3.605/1998, e artigos 2°, 110 /
e 32 do Decreto 3. 179/1999, e arnqos 1° e 2°, item lç e 3°, da IN
3. A

112/1986),
autuação

que devem
o

sfrnples

ser

erro

combinados entre si; não invaildando a
na indicação do ano da Instrução

material

(IN 112/2006 e não 112/1986), tampouco a falta de
dispositivos que, de forma genérica, podei/em respakiara
aplicação da penal/dade, como o caput do ar11qo 70 da Lei 9.605/1998, que
Considere-se infração
descreve a infração amblental ("An'
70.
administrativa ambiente! toda ação ou omissão que v/ole as regras
jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio
normativa do IBAMA
outros eventuais

ambiente.
4. Não

'P2.

se

pode

afirmar que houve

violação á amp/a defesa, poís

a

agravante teve oportunidade e juntou impugnação administrativa ao auto
de infração e, antes, como admit/u, foi-lhe facultada a comprovação da
origem do material, através da documentação que considerasse pertinente.
Além disso, qualquer desconformidade na documentação gera prejuízo à
atívídade fiscalizatória do Instituto Brasileiro do Moio Ambiente

Recursos Naturais Ratio vá vais
ao me/o ambiente.

-

ISA MA, que tom

como

escopo

a

e

dos

proteção

5. A pretensão, fundada em meras alegações sem prova documental do
necessário, não permite reforma da decís'ão agravada que, analisando o
contexto probatório, destacou exatamente a carência de elementos para
amparara versão deduzida

na

impetração,

em

sede de

cognição sumá,ía.

6. A jurisprudência salienta que direita líquído e certo é o provado, de
plano, aqui no caso dos autos, através de documentos, cuja falta impede
que seja dada a liminar contra ato de lançamento ffsca mesmo porque

este, sem a prova de sua ilegalidade, presume-se dotado de veracidade e
legitimidade, como salientado. A propósito, tem decidido o Superior
Tribunal de Justiça que "O mandado de segurança reclama direito evidente
prima fade, porquanto não comporta a fase instrutória friorento aos ritos
que contemplam cognição plenário e exauriente. É que »o mandado de
segurança, inexiste a fase de instrução, de modo que, havendo dúvidas
quanto às provas produzidas na inicià, o juiz extinguirá o processo sem
julgamento do méritq. por falta de um pressuposto básico, ou seja a
certeza o liquidez do direito" (Maria Sylvia Zano/la Di Pietro, in Direito
Adminístratívo, Editora Atlas, 13' Edição, pég. 626). "(ROMS 21.785, Rei
Mm. L1JIZFak DIE 26/03/2009).
7. Sendo o writ impetrado contra ato de autoridade, na (alta de
comprovação, do plano, do direito líquido e certo afirmado, a presunção de
legitimidade do ato administrativo faz prevalecer a respectiva eficácia,
consistente, no caso, na exiy11ilídade fiscal da multa aplicada e na
lega/idade da apreensão do meteria/florestal.
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8. Ademais, conforme

registrado

na

agravada,

decisão

o

per/cu/urn

fri

existente, ter/a s/do causado pela própria agravante,
consIderando o tempo da apreensão e a data em que Impetrado o

mora,

se

mandado de segurança, uno lhnite
9.

legal do prazo de decadéncia.

Agravo de fristrumento desprovhio."
TERGEIRA TURMA, AI AGRAVO DE INSTRUMENTO
Rol.
DESEMBARGADOR
0022805-73,2010.4.03.0000,

(TRF3 Região,
413849

-

-

-

FEDERAL CARLOS

Mt/TA, julgado

em

19/07/2012,

e -DJF3

Judicial I

DA TA :03/08/20 12 )

"TRIBUTÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA REMESSA OFICIAL TIDA
IMPOSTO DE RENDA
POR INTERPOSTA
AUTO DE INFRA ÇÃO
OMISSÂO DE RENDIMENTOS
PRESUNÇÃO LEGAL DE IL/C/TO
FISCAL LEIS N°8.021/90, ART 60, e 9.430/96, ART 42- SÚMULA N°
182 DO TFR liVA FUGA BIL IDA DE
-

-

-

-

-

-

-

-

I. A

remessa

of/cia! deve

mandado de segurança,
O

1.

12018/09,

Imposto

norma

tida por interposta, porquanto, nas ações de
matéria está regida polo arti'o 14, § 1 da Lei

ser

a

ospeciálem relação

de Renda

lançado

com

ao

base

CPC.
em

depós/los bancários

não

declarados. Sínai exteriores de riqueza.
2. Da leitura do an' 6° da Loin0 8.021/90 (com a alteração perpetrada pela
Lei n°9.430/96), extra/-se ser leg/tithe a autuação fiscal por omissão de
rendimentos nos casos em que o contribuinte, ragularmente notificado, não
obtém

éxlto

em

justificar

a

de

origem

valores

depositados

em

conta-corrente.
3.

H4x5tese em que não incide o entendfrnento crLctalizado no verbete de
Súmula n° 182 do extinto TFR, editada com supedâneo em outro contexto
legislativo. Precedentes do C. Sri.
4. In casu, o contribuinte não logrou clemonstrar de forma tempestiva,
mediante documentação hábil e idônea, a ori?jem e destinação da

movithentação efetivada

em sua

conta bancária. Obsorvâncki

ao

art

60, §

30, da Le/n° 8.02 1/90."
a
(TRF
Região, SEXTA TURMA, AfiAS APELAÇÃO CÍVEL 268100
0022695-54.2003.4.03.6100, ReI. DESEMBARGADOR FEDERAL MA IRAN
MA/A, julgado em 24/11/2011, e-DJF3 Judicial IDA TA:0 1/12/2011)
-

respaldo

Quando à higidez da certidão de inscrição
jurisprudencial acerca do tema:
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"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À

EXECUÇÃO.

CDA.

PRESUNÇÃO

DELIQUIDEZE CERTEZA.
1 Na presente demanda judIcial a recorrente
probatório do fato constItutivo de seu direito.
2

não

se

desincumL,íu do Onus

Alegações genéricas, desprovidas de fundamentação, não são MbeXs a
liquidez e certeza da Certidão da Dívida Ativa.

if/c/fr a presunção relativa de

3.

Nego provimento ao Agravo."

(TRF 30 Região, TERCEIRA TURMA, Ap APELAÇÃO CÍVEL

1103542MARCIO
JUIZ
CONVOCADO
0013514-64.2006.4.03.9999,
CA TAPAM, julgado em 21/11/2018, e-DiF3 Judicial IDA TA :28/11/20/8)
-

-

Re!

"EMBARGOS

À EXECUÇAO FISCAL

..

NULiDADE DA

CDA.

NÃO

COMPROVA ÇAO.

regularmento inscrita é dotada de presunção 7iiis tan/urn"
liquidez, só podendo ser afastada por prova fr'equívoca. A

1. A div/c/a ativa

de certeza

os fundamentos legais referentes ao débito exequenda,
executado o conhecimento da dívida, sua 0r1qom, sua natureza
forma de ca/cu/er os encargos presentes, atendendo, assim aos seus

CDA,

ao

viabi&e
e a

e

ledlcar

ao

requisitas legais.
2. Não

comprovada inexiq1b111dade, incerteza

Dívida Ativa, deve
dela decwren/e.

3.

ser mantida a

iligídez do

ou

liquidez

título executivo

de Certidão de
e

da

execução

Apelação a que se nega pro vfrnentõ."

(TRF 3° Região, TERCEIRA TURMA, Ap APELA ÇÂO CÍVEL -2266023ReI.
JUIZ
CONVOCADO
MARCIO
0001929-11.2013.4.036138,
CA TAPAM, julgado em 07/11/2018 e -DJF3 Judicial IDA TA:14/11/2018)
-

a

Saliente-se que em análise perfunctória, não há nenhum elemento que afaste
presunção de certeza e liquidez do título executivo.

Assim, demonstra-se necessária a análise da segunda parte do dispositivo
qual seja, a fundamentação relevante, aliada ao risco de dano grave e de

acima transcrito,
difícil reparação.
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Quanto ao segundo requisito, a requerente afirma que, sem a antecipação da
tutela recursal, estará sujeita a sofrer dano grave e de difícil reparação, consistente na
execução provisória da sentença com os demais atos expropriatórios do patrimônio.

prosseguimento

O
do

Código de

da

execução fiscal

decorre do

§ lo, inciso Ill,

do art.

1.012,

Processo Civil, in verbfs:

"Ait 1.012 A

§ 10 Além

apelação terá efeito suspensivo.

i/i

-

/i/,vÓteses previstas em /64 começa
após a sua publicação a sentença que:

de outras

imediatamente

extfrigue sem resolução do mérito

ou

a

produzir efeitos

julga anprocedentes os embargos

do executado;

Tal regra, é verdade, comporta exceções, quando for relevante o fundamento
apelação e, cumulativamente, houver risco de dano de difícil ou impossível reparação,
consoante o § 4° do mesmo codex, o que, repita-se, não ficou evidente nestes autos.
da

Note-se que a alegação de que em relação ao possível levantamento do valor
do preço pago em arrematação judicial, dita asserção também não subsiste, pois somente
após o trânsito em julgado da decisão é que se permite mencionado levantamento,
consoante

o

§

2° do art. 32 da Lei n.° 6.830/80.

Na esteira da jurisprudência que, por similitude,
natureza, destaco o seguinte julgado. Veja-se:

jã examinou questão desta

'4 GRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL.
EXECUÇÃO FISCAL IMPROCEDEN TES. CARTA DE
FIANÇA. EXECUÇÃO. APELA ÇÂO NOS EMBARGOS. EFEITO
CIVIL.

EMBARGOS A

DEVOLUT/VO. AGRA VO IMPRO v/Do. i. A decisão foi proferida com o
enteno'frnentojurísprudencíol cio C. STJ com supedâneo no art. 1.019, do
CPC, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso do poo'er 2 A simples

l!lLE
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/

teNure do sit 1.012 do CPC

(An 520

do

CPC/1973) evidencia

qua

o

apelação, via de regra, será recebido em seu duplo efe/lo, salvo
naquelas situações referentes aos seus diversos inc/sos, quando, então, o
apelo será recebido exciusivamente em seu efeito devo/utivo. 3.
Mencione-se ainda a Súmula n° 317/S Ti: "E definitiva a execução do título
oxtrajud/ciai 5h7/a que pendente apelação contra sentença quo julga
frnprocedentes os embargos. "4. Por outro lado, o artiqo 558 do CPC,73
prevê hiótese do suspensão do cumprimento da decisão até O
pronunciamento definilivo da turma, quando presentes a possibilidade de
recurso

de

lesão grave

ou

de difícil

reparação

e a

relevância

na

fundamentação.

Assim, somente em casos excepcionais o magistrado está autorizado a
etabuir à apelação em embargos á execução o efeito suspensivo. 5 No
caso dos autos, os argumentos expend/dos, não se revelam evidentes o
pericu/um fri mora" e o suposto perigo de grave lesão de difícil reparação,
sendo genéricas as alegações de prejuízo pelo prosseguimento da
mormente porque eventual levantamento ou
rends da União dos valores decorrentes da liquidação da

demanda

executiva,

conversão

em

fiança bancária. ofeitada como garantia, se encontram submissos ao
trânsito em julgado dos embargos à execução, ex v/do sit 32. § 2' o'a Lei
das Execuções Fiscais. 6. Agravo impro v/do"

(TRF3, Al
unênfme,j

Turma, Rei Des. FderaI Marcelo Saraiva,

a.°

587820,

em

15.2.2017, p.

4

em

10.32017)

Porém, conforme entendimento por mim exarado em caso análogo, entendo
expedição da carta de arrematação pode realmente causar diversos danos à ora
requerente, tornando inviável a restituição do status quo ante. Confira-se o precedente:

que

a

"DIRE/TO PROCESSUAL

CIVIL

TRIBUTAR/a

E

EMBARGOS DE

TERCEIRO EM EXECUÇÂO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO

AOS

EMBARGANTES.

FRAUDE

À

EXECUÇÂO

FISCAL.

RESP

1141990/PR. ART 185, CTN, COM REDAÇÃO DA LC 118/05.
SOL VENCIA NÂO COMPRO VADA. VENDA PELA PESSOA FÍSICA.
/NSCRIÇÂO NA CDA SOMENTE DO CNPJ. /RRELEVANC/A. FIRMA
/NDIV1DUAL. PA TRIMôNIO ÚNICa BOA -FÉ NÃO DEMONSTRADA.

APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
/. .J
9. FIca indeffrldo o pedido de suspensão da eficácia da sentença de
improcedência, formulado com base no sit. 995, parágrafo único, do CPC.
Deve a execução prosseguir norma/mente, com a desiqnação de datas
pera leilão do imóvel penhorado, expedindo-se a catla de arrematação
somente após o trânsito em julgado deste acórdão.
10.

Apelação dos embargantes não pro vida.
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APELA ÇÃO CfVEL 2290131FEDERAL
DESEMBARGADOR
em 16/05/2018, e-DJF3 Judicial I

(TRF 38 Região, TERCEIRA TURMA, Ap
0003935-36.2017.4.03.61 ia
IVEL TON DOS SANTOS,
DA TA :23/05/2018)

Rei.

julgado

-

-

Desta forma, a melhor solução para o caso em apreço ê o de se manter a
designação do leilão, haja vista os custos despendidos, bem como em face da celeridade
do processo executivo, para que se apresentem os interessados e indiquem as suas
propostas, inclusive com o depósito do valor lançado por ocorrência do leilão, porém,
determina-se a suspensão da expedição da carta de arrematação até o julgamento final
dos presentes embargos à execução fiscal por esta E. Terceira Turma, momento em que
será reanalisada a manutenção da suspensão da expedição da mencionada carta.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo
apelação interposto, suspendendo-se a expedição de eventual carta de
arrematação.
recurso

de

devidas

providências

Comunique-se

como

o

juízo

necessárias

a

quo da presente decisão,

ao seu

procedendo-se com
integral cumprimento.

ao

as

Intime-se a União para que proceda ao contraditório do presente pedido, bem
intimem-se as partes acerca do teor da presente decisão e para que apresentem o

recurso

cabível,

caso

entendam de direito.

Após,
esta decisão

efeito

ou

voltem conclusos para julgamento de eventual recurso interposto contra
do mérito do recurso de apelação, supedâneo do presente pedido de

suspensivo.

São

Paulo, I de agosto de 2019.
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