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PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO   –
Apelação  cível  –  Execução  Fiscal   –
Proposta  em  desfavor  de  executado  já
falecido  –  Substituição  pelo  espólio  –
Impossibilidade – Ilegitimidade passiva “ad
causam”  -  Inteligência  da  Súmula  392  do
STJ  -    Precedentes  deste  Tribunal  e  de
Tribunal Superior – Negativa de seguimento
do apelo

− É  descabido  o  redirecionamento  da
ação  fiscal  aos  sucessores  da  parte
promovida,  porquanto  o  de  cujus  não
poderia ter  débito tributário constituído em
seu nome depois da sua morte, emergindo
daí a conclusão inarredável de que o credor
não  procedeu  de  forma  correta  na
constituição  do  crédito  tributário  em
questão.

- De acordo com a Súmula nº 392 do 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”.

-  O art.  557, “caput”,  do CPC, permite ao
relator  negar  seguimento  ao  recurso
quando  for  manifestamente  inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto



Apelação Cível nº 0052067-57.2003.815.2001

com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  respectivo  tribunal,  do
Supremo Tribunal  Federal,  ou de Tribunal
Superior.

Vistos, etc.

Trata-se de apelação cível  interposta pelo
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA,  impugnando a sentença do MM. Juiz  de
Direito da 1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital,  que, nos
autos  da  ação  de  execução  fiscal,  manejada  contra  HILDEBRANDO
FERREIRA,  extinguiu  o  processo,  sem  resolução  do  mérito,  ante  a
ilegitimidade do executado para figurar no polo passivo da demanda.

Nas  razões  recursais,  o  apelante  alegou
que o IPTU foi  cobrado do proprietário  do imóvel,  conforme determinação
legal,  até  porque  a  administração  pública  não  tem  como  saber  se  tal
contribuinte  está  vivo  ou  não,  os  herdeiros  é  que  tem  que  informar  tal
falecimento ao município e, assim, alterar o nome do proprietário do imóvel.
Dessa forma, requereu a reforma integral da decisão, para que o nome do
executado seja alterado para o nome do espólio do mesmo (fls. 39/45).

Sem contrarrazões.

Feito  não  encaminhado  ao  Ministério
Público por não se enquadrar na hipótese do art. 82 do Código de Processo
Civil.

É o relatório. 

DECIDO

Contam os autos que o Município de João
Pessoa  interpôs  recurso  apelatório  contra  a  sentença  de  extinção  da
execução fiscal de débitos relativos ao IPTU, sem julgamento de mérito, por
ilegitimidade passiva do promovido.

Ocorre que o executado faleceu em 10 de
novembro de 1993, consoante certidão de óbito de fl. 23.

Assim, insurge-se a edilidade, alegando ser
possível a continuidade do processo com a consequente substituição do título
executivo nº 2003/001437, em nome do falecido, pelo seu espólio, herdeiros
ou sucessores.
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No  entanto,  é  inaceitável  o
redirecionamento  da  ação  fiscal  aos  sucessores  da  parte  promovida,
porquanto o  “de cujus”  não poderia ter débito tributário constituído em seu
nome depois da sua morte, emergindo daí a conclusão inarredável de que o
credor não procedeu de forma correta na constituição do crédito tributário em
questão.

Nesse  sentido,  a  nulidade  da  CDA  é
flagrante, carecendo o presente executivo fiscal de título executivo hábil à sua
instrumentalização.

Além disso, não há que se falar,  no caso
concreto,  em substituição das CDA para corrigir  o polo passivo, porquanto
inadmissível a alteração do título executivo para modificar o sujeito passivo da
execução.

Este  tema  já  foi  inclusive  sumulado  pelo
Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 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.

No  mesmo  sentido,  segue  outras
jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO  -  RECURSO
ESPECIAL  -  EXECUÇÃO  FISCAL  -  SUBSTITUIÇÃO
DA CDA -  SUBSTITUIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO -
IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 392/STJ.
1.   A substituição  da  CDA até  a  decisão  de  primeira
instância é possível em se tratando de erro material ou
formal,  podendo  ainda  haver  o  redirecionamento  da
execução .
2. Se o executado era falecido à época do fato gerador
do tributo, não é possível  utilizar-se do expediente de
substituir-se a CDA: incidência do disposto na Súmula
392/STJ.
3. Recurso em mandado de segurança não provido.
(RMS  41.844/MG,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  06/08/2013,  DJe
02/09/2013)

E:

TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  IPTU.  IMÓVEL
TRIBUTADO.  VIÚVA  MEEIRA.  COPROPRIETÁRIA.

3



Apelação Cível nº 0052067-57.2003.815.2001

RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA.  INCLUSÃO  NO
POLO  PASSIVO  DA  EXECUÇÃO  FISCAL  POR
DECISÃO  JUDICIAL.  SUBSTITUIÇÃO  DA  CDA.
INVIABILIDADE.  PROSSEGUIMENTO  DO  FEITO
EXECUTIVO  CONTRA  O  ESPÓLIO.
INEXIGIBILIDADE  PARCIAL  DO  TÍTULO
EXECUTIVO.  POSSIBILIDADE.ENTENDIMENTO
FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO (ART.  543-C
DO CPC). RESP PARADIGMA N. 1115501/SP.
1. A inclusão da esposa do "de cujus" no polo passivo da
demanda executiva fiscal é inviável quando a execução
fiscal é proposta tão somente contra o falecido.
2. Indevida a substituição do título executivo, pois: (a)
iniciada a execução,  é  vedada a  substituição da CDA
para a inclusão do cônjuge sobrevivente na condição de
contribuinte  do  IPTU  (CTN,  art.  34)  e  não  como
sucessor  (CTN,  art.  131,  II);  (b)  a  presunção  de
legitimidade da CDA alcança as pessoas nela referidas;
e  (c)  no  caso  em  apreço,  o  cônjuge  supérstite  não  é
sucessor do cônjuge falecido, senão titular da metade do
imóvel.  Precedente  idêntico:  REsp  1124685/RJ,  Rel.
Ministro  LUIZ  FUX,  PRIMEIRA TURMA,  julgado  em
21/10/2010, DJe 3/11/2010.
3.  No  caso,  o  provimento  do  recurso  especial
restabeleceu  a  execução  fiscal,  sendo  viável  o
prosseguimento do feito contra o espólio do falecido, até
porque a Corte de origem reconheceu que o excesso de
execução não afasta a certeza e liquidez da execução,
porquanto  possível  aferir  o  valor  remanescente  por
simples  cálculos  aritméticos,  sendo  despicienda  a
substituição do título executivo.
Exegese  do  entendimento  firmado  no  REsp  n.
1.115.501/SP,  Relator  Min.  Luiz  Fux,  Primeira  Seção,
submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C
do CPC).
4.  Questão  prescricional  não  debatida  pelo  acórdão
recorrido e que demanda análise do acervo fático dos
autos. Incidência das Súmulas 211/STJ e 7/STJ.
5.  No  caso  dos  autos,  a  execução  fiscal  decorre  da
cobrança de IPTU do ano de 2002, proposta em 2005,
antes  do  falecimento  do  "de  cujus",  ocorrido  em
17.9.2007. A inviabilidade de redirecionamento do feito
executivo  fiscal  contra  o  espólio,  com  consequente
extinção do feito, somente é cabível se inocorrente sua
citação  antes  do  falecimento. Os  mesmos  óbices  das
Súmulas 211/STJ e 7/STJ impõem o não conhecimento da
questão, pois não houve debate na Corte a quo quanto à
existência  de  citação  válida,  bem  como  sua  análise
demandaria incursão na seara fática dos autos.
Agravos regimentais improvidos.
(AgRg no REsp 1349721/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2013,
DJe 28/05/2013) grifo nosso
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Do mesmo modo, já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça. Observe-se:

APELAÇÃO  CÍVEL.  PROCESSO  CIVIL.  EXECUÇÃO
FISCAL. PROPOSTA EM DESFAVOR DE EXECUTADO
JÁ  FALECIDO.  SUBSTITUIÇÃO  PELO  ESPÓLIO.
IMPOSSIBILIDADE.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA,.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392, DO STJ. RECURSO
EM  CONFRONTO  COM  MATÉRIA  SUMULADA.
SEGUIMENTO NEGADO. CPC,  ART.  557,  CAPUT.  A
Fazenda  Pública  pode  substituir  a  certidão  de  dívida
ativa  CDA até  a  prolação  da  sentença  de  embargos,
quando  ser,  tratar  de  correção  de  erro  material  ou
formal,  vedada  a  modificação  do  sujeito  passivo  da
execução  Súmula  n°  392/STJ.  Naturalmente,  sendo  o
espólio responsável tributário na forma do art. 131, III,
do  CTN,  a  demanda  originalmente  ajuizada  contra  o
devedor com citação válida pode a ele ser redirecionada
quando  a  morte  ocorre  no  curso  do  processo  de
execução, o que não é o caso dos autos onde a morte
precedeu a execução.
TJPB - Acórdão do processo nº 07320020138456001 -
Órgão  (TRIBUNAL  PLENO)  -  Relator  DES.  JOÃO
ALVES DA SILVA - j. em 25/03/2013

Com  isso,  na  espécie,  tem  lugar  o
julgamento singular previsto no art. 557, “caput”, do CPC:

“Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.

Diante  desse  delineamento  jurídico  e  das
razões fáticas do caso vertente, não há outro caminho a ser trilhado, senão
NEGAR  SEGUIMENTO  à  Apelação  Cível,  com  espeque  no  artigo  557,
“caput”,  do  Código  de  Processo  Civil,  em  consonância  ao  entendimento
categoricamente  firmado  neste  Tribunal  Estadual  e  em  Tribunal  Superior,
devendo, portanto, ser mantida a decisão “a quo”. 

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 25 de fevereiro de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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