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Poder Judiciário do Estado da Paraíba

Tribunal de Justiça
Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0776545-49.2007.815.2001
ORIGEM: 2ª Vara de Executivos Fiscais da Capital 
RELATOR: Juiz Marcos William de Oliveira, convocado para substituir
a  Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Município de João Pessoa
ADVOGADOS: Amanda Luna Torres e Daniel Sampaio de Azevedo
APELADO: Nilvan Alves de Moura

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.  INCLUSÃO DO APELADO,
COMO PARTE NA DEMANDA, APÓS A SUA MORTE. PARTE ILEGÍTIMA
PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO
OU  SEUS  SUCESSORES. IMPOSSIBILIDADE.  VASTO ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 392/STJ. DESPROVIMENTO.

-  O  executado,  falecido  antes  do  ajuizamento  da  ação,  é  parte
ilegítima  para  constar  no  polo  passivo  da  demanda  que  visa  à
cobrança de créditos tributários constituídos após a sua morte.

- Improcede o ajuizamento de ação executiva e/ou inclusão do nome
do  executado  no  polo  passivo  após  seu  falecimento,  já  que  a
demanda deveria ter sido proposta contra o espólio.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.
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ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento à apelação.

Trata-se de recurso apelatório interposto pelo  MUNICÍPIO DE JOÃO
PESSOA contra sentença (f. 38/41) proferida pelo Juiz da 2ª Vara de Executivos
Fiscais da Capital, nos autos da execução fiscal promovida em face de NILVAN
ALVES DE MOURA, que extinguiu a demanda com fulcro no art. 267, inciso VI,
do CPC, c/c Súmula 392 do STJ, sob o argumento de que a parte executada é
ilegítima, pois sua inclusão no polo passivo da demanda ocorreu após o seu
falecimento. 

O apelante aduz que a sentença deve ser cassada, pois não sabia do
falecimento do executado, o que veda a extinção da demanda, de sorte que
seria o espólio parte legítima, com a morte da executada, para responder pelo
crédito tributário, bem ainda, que o valor cobrado integra o espólio do de cujus
(f. 44/47).

Não houve contrarrazões (certidão, f. 54).

A Procuradoria de Justiça, no parecer de f. 60/63, deixou de opinar
sobre o mérito recursal. 

É o relatório.

 VOTO: Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
 Relator

Compulsando  os  autos,  vê-se  que  a  demanda,  inicialmente,  foi
ajuizada  contra  a  pessoa  de  Thais  de  Lima  e  Silva.  Não  obstante,  em
decorrência  da  não  localização  daquela  para  fins  de  citação,  a  Edilidade
apelante,  em  data  de  17  de  maio  de  2012,  atravessou  petição  pedindo  a
exclusão daquela  do  polo  passivo  da  demanda,  ao tempo em que pediu  a
inclusão do Sr. Nilvan Alves de Moura (f. 25).

Contudo, observa-se nos autos, às f. 37, que há Certidão de Óbito do
Sr.  Nilvan  Alves  de  Moura,  falecido  em 13  de  abril  de  2008,
constatando-se assim que a sua inclusão no polo passivo da demanda se deu
após sua morte.



AP nº 0776545-49.2007.815.2001
3

Muito  embora  o  município  apelante  invoque,  para  prover  o  seu
recurso, os artigos 130 e 131, ambos do CTN, os quais preceituam que, com o
falecimento do executado, a cobrança deve recair  sobre o seu espólio,  não
consta nos  autos  qualquer  prova  da  existência  de  ação  de
inventário/arrolamento, o que inviabiliza o acolhimento de tal arguição. 

Ademais, mesmo que existisse uma ação de inventário, é inviável o
redirecionamento da execução contra o espólio ou seus sucessores, acarretando
a substituição da certidão de dívida, pela alteração do sujeito passivo, sob pena
de flagrante violação à Súmula 392 do STJ, segundo a qual “a Fazenda Pública
pode substituir a CDA - Certidão de Dívida Ativa, até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução.”1 

Cito precedentes do STJ acerca da matéria:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. AJUIZAMENTO APÓS O FALECIMENTO. REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL
SUBJETIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Noticiam os autos que o débito
foi inscrito em dívida ativa em 19/3/2002 (f. 3 e 19), quando o executado
já havia falecido, o que se deu em 19/11/2001. 2. A execução fiscal deveria
ter sido direcionada desde o início aos sucessores do devedor. Assim,
mostra-se correto o acórdão que extinguiu o feito, por ausência de
interesse de agir. 3. "Mesmo quando já estabilizada a relação processual
pela citação válida do devedor, o que não é o caso dos autos, a
jurisprudência desta Corte entende que a alteração do título executivo para
modificar o sujeito passivo da execução não encontrando amparo na Lei
6.830/80. Sobre o tema, foi editado recentemente o Enunciado n. 392/STJ:
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução"
(AgRg no REsp 1.056.606/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 19/05/2010). 4. Agravo regimental não provido.2

1 Súmula 392, Primeira Seção, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009.

2 AgRg no REsp 1218068/RS  –  Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 05/04/2011,
publicação: DJe 08/04/2011.
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA
CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O
ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 392/STJ. 1. O exercício do direito
de ação pressupõe o preenchimento de determinadas condições, quais
sejam: a) a possibilidade jurídica do pedido; b) o interesse de agir; e c) a
legitimidade das partes. No caso em análise, não foi preenchido o requisito
da legitimidade passiva, uma vez que a ação executiva foi ajuizada contra o
devedor, quando deveria ter sido ajuizada em face do espólio. Dessa forma,
não há que se falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista
a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do
mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. 2. Mesmo
quando já estabilizada a relação processual pela citação válida do devedor,
o que não é o caso dos autos, a jurisprudência desta Corte entende que a
alteração do título executivo para modificar o sujeito passivo da execução
não encontrando amparo na Lei 6.830/80. Sobre o tema, foi editado
recentemente o Enunciado n. 392/STJ, o qual dispõe que "a Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".  3.  Agravo
regimental não provido.3

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já decidiu nos mesmos
moldes. Vejamos:

APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  FALECIMENTO  DO  EXECUTADO
ANTES  DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO,  BEM COMO DO
AJUIZAMENTO  DA  AÇÃO.  INAPLICABILIDADE  DO  ART.  43  DO  CPC.
INVIÁVEL  O REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA AO ESPÓLIO OU AOS
SUCESSORES, NA FORMA DO ARTIGO 131, II E III, DO CTN, SOB PENA DE
VIOLAÇÃO  À  SÚMULA  392  DO  STJ.  O  executado,  falecido  antes  do
ajuizamento da ação, é parte ilegítima para constar no polo passivo da
demanda que visa à cobrança de créditos tributários constituídos após a
sua morte. Apelação desprovida.4

3 AgRg no REsp 1056606/RJ – Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010,
publicação: DJe 19/05/2010.

4 Apelação Cível n. 70054040639, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio
Heinz, Julgado em 15/05/2013.
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In casu, constata-se, de forma clara, que a inclusão da extinto no
polo passivo da ação se deu após a sua morte, circunstância que veda a
adoção  dos  dispositivos  legais  acima  citados,  já  que  não  se  tem prova  da
instauração de ação de inventário ou arrolamento, conforme dito alhures.

Diante  do  exposto,  nego  provimento  à  apelação,  mantendo
incólume a sentença fustigada, por seus próprios fundamentos. 

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  a  Excelentíssima  Desembargadora  MARIA
DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA.

Participaram  do  julgamento  ESTE  RELATOR  (Juiz  de  Direito
Convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  à  Excelentíssima
Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA)  e os
Excelentíssimos  Doutores ALUÍZIO  BEZERRA  FILHO  (Juiz  de  Direito
Convocado,  com  jurisdição  plena,  em  substituição  ao  Excelentíssimo
Desembargador ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS) e GUSTAVO
LEITE URQUIZA  (Juiz  de Direito  Convocado,  com jurisdição plena,  em
substituição ao Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO
VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão a Excelentíssima Doutora LÚCIA DE FÁTIMA
MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 09 de dezembro
de 2014.

Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
Relator
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