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ADVOGADO : Renata Pessoa Donato Mendes (OAB/PB 11998)

APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  TCR.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.  ILEGITIMIDADE PASSIVA.
OCORRÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  SUBSTITUIÇÃO
DO  SUJEITO  PASSIVO  NA  CDA.  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO. DESPROVIMENTO DO APELO. 

“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.” (STJ – Súmula 392). Daí que, não se
mostra  possível  a  correção  do  polo  demandado  da  execução
ajuizada contra quem, na data do ajuizamento, era parte ilegítima.

V I S T O S, relatados e discutidos os autos acima referenciados,

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça da Paraíba, à unanimidade, DESPROVER O RECURSO. 

RELATÓRIO

O  Município  de  João  Pessoa  interpôs  Apelação  (fl.158),  contra  a  Sentença
(fl.5154) prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Executivos Fiscais desta Capital que, nos
autos da Ação de Execução Fiscal por ele intentada em face do Condomínio Residencial Costa
Azul,  acolheu  a  Exceção  de  Pre  Executividade  oposta  por  este  último  para reconhecer  a
ilegitimidade da parte Executada, bem como a impossibilidade de alteração da CDA para alterar
o passivo da demanda, nos termo da Súmula 392 do STJ, condenando a Edilidade ao pagamento
de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

Em suas  razões  (fls.158v/162),  alegou  que  o  Condomínio Residencial  é  parte
legítima  na  presente  Ação,  e  que  a  CDA tem  presunção  de  certeza  e  liquidez  da  dívida
constituída.

Pugnou pelo provimento do Recurso,  para que seja reformado o Aresto, e não
sendo este o entendimento requereu a redução dos honorários advocatícios.
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Sem contrarrazões (fl. 165v).

A Procuradoria  de  Justiça  manifestou-se  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem
manifestação de mérito. 

É relatório. 

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Apelo.

O Autor promoveu Execução Fiscal em face do Condomínio Azul Home Flat em
razão  das  CDA´s  2003/126306,  2004/135249,  2006/11339,  2006/359863  e  2007/182544,  todas
relativas a Taxa de Coleta de Resíduos (fl. 02).

Citado o Executado e não se manifestando (fls. 17/18), o Demandante indicou que a
penhora deveria recair sobre o apto. 206, bloco B do referido condomínio.

O  Meirinho,  entretanto,  penhorou  todos  os  oitenta  e  quatro  flats  (fl.  25)  que
compõem o edifício condominial, pelo que o Promovente mais uma vez requereu que a penhora
ocorresse apenas sobre o apto 206, imóvel devedor (fl.121).

Depois  do novo gravame (fls.132),  o  Demandado requereu sua exclusão do polo
passivo  da  demanda  (fls.  140/141),  afirmando  que  o  débito  é  exclusivamente  de  uma unidade
autônoma (apto 206) localizada no condomínio executado.

Pois bem, a Súmula 392 do STJ preconiza o seguinte: 

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.

Desde a Inicial, o Autor apontou que o débito objeto das CDA's era do apto 206,
indicando como proprietário o Condomínio Costa Azul Home Flat – CNJP 004308810-001080.

Embora o Meirinho, equivocadamente,  tenha procedido a penhora sobre todos os
imóveis que compõem o edifício condominial, o que foi posterior e acertadamente desfeito, o fato é
que a empresa Hotel Costa Azul LTDA é a proprietária do apartamento em questão, segundo a
certidão do Cartório Notarial e Registral Eunápio Torres (fl. 28).

Como  a  legitimidade  é  matéria  de  ordem pública,  pelo  que  teria  que  ocorrer  o
redirecionamento  da  execução  fiscal  contra  a  real  proprietária  do  imóvel,  incluindo-a  no  polo
passivo da ação, não é possível fazê-lo nesta fase processual.

Nesse sentido o STJ: 
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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. (AgRg no REsp
1056606/RJ,  Rel.  Ministro  MAURO CAMPBELL MARQUES,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010)

Assim, requerida a Execução em face do Condomínio Costa Azul, vale lembrar que,
muito embora seja à Fazenda Pública facultada a substituição da certidão de dívida ativa, é vedada a
modificação do sujeito passivo da Demanda.

Com relação aos honorários, nos termos dos §§ 3  º e 4  º do art. 20 do CPC - 1973, os
critérios  a  serem  utilizados  pelo  magistrado  devem  ser  extraídos  da  verificação  do  nível  da
complexidade da matéria, que deve servir como coeficiente para a aferição da justa condenação em
verba de sucumbência e, assim, calibrar o valor dos honorários devidos. 

Na espécie, a causa não é complexa e o Demandado somente interveio uma vez no
processo (fls.140/141), o que determina como razoável a fixação de honorários na forma fixada em
primeira instância. 

Isto posto, conhecida à Apelação, DESPROVEJO-A. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo Desembargador
Leandro  dos  Santos  e  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, Dr. Herbert Douglas
Targino, Procurador de Justiça.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 28 de novembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR

J/15.
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