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É entendimento desta Corte que a pretensão relacionada à
Nulidade da Certidão de Dívida Ativa, por eventual não
preenchimento de seus requisitos, necessita da reapreciação
de matéria fática, o que é inviável no âmbito do recurso
especial (Súmula n° 7 do STJ). Nesse sentido: AgRg no REsp
1.454.322/SC, Relator o Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe de 19.08.2014,AgRg no ARESP n° 493.545,



DívidaAtiva

A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no
art. 203 do CTN, deve ser interpretada cum granu salis. Isto
porque o insignificante defeito formal que não compromete a
essência do título executivo não deve reclamar por parte do
exequente um novo processo com base em um novo
lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto
conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao
processo executivo extrajudicial. 4 . Destarte, a nulidade da
CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não
geram prejuízos parao executado promover a sua defesa.
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5 . Estando o título formalmente perfeito, com a discriminação
precisa do fundamento legal sobre que repousam a obrigação
tributária, os juros de mora, a multa, e a correção monetária,
revela-se descabível a sua invalidação, não se configurando
qualquer óbice ao procedimento da execução. (...).

(AgRg no Ag 485.548/RJ, 1ª t., rel. Min. Luiz Fux, j. 06-05-
2003)
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Excesso de execução – entendimento do STJ

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ILIQUIDEZ DO
TÍTULO. O reconhecimento de que o credor está cobrando mais
do que é devido não implica a nulidade do título executivo
extrajudicial, desde que a poda do excesso possa ser realizada
nos próprios autos, mediante a supressão da parcela destacável
da certidão de dívida Ativa ou por meio de simples cálculos
aritméticos; não é esse o caso quando, excluído da base de
cálculo do ICMS o valor da contribuição ao IAA, há necessidade
de novo lançamento fiscal para a apuração do tributo
efetivamente devido. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 193.663/SP, 2ª T., rel. Min. Ari Pargendler j. 15-12-1998)
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Lançamento e a inscrição não se confundem – STJ

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. LANÇAMENTO EFETUADO

SOBRE ÁREA A MAIOR. NULIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA

DE SIMPLES ERRO MATERIAL OU FORMAL PASSÍVEL DE

CORREÇÃO. LEI. 6.830/80, ART. 2°, § 8° E CTN. VIOLAÇÃO AO

ART. 203 DO CTN NÃO CONFIGURADA. Inadmissível a

substituição de CDA referente à cobrança de IPTU e taxas

lançados sobre área a maior, por isso que não se trata de simples

correção de erro material ou formal do título executivo, mas de

modificação do próprio lançamento,
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com alteração do valor do débito, o que não guarda apoio no art.
2°, § 8° da Lei 6.830/80. (...). REsp 87.768/SP, 2ª T.,  rel. Min.
Francisco PeçanhaMartins, j. 03-10-2000)

CTN, Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção
de certezae liquidez e tem o defeito de provapré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é
relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito
passivo ou do terceiro a que aproveite.
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CTN, Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção
de certezae liquidez e tem o efeito de provapré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é
relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito
passivo ou do terceiro a que aproveite.

CPC,Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais:  

(...)

VII - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
correspondente aos critérios inscritos na forma da lei; (Redação
dadapela Lei n. 11.382, de 2006). (grifos
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