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EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  APELAÇÃO  CÍVEL.
EXECUÇÃO  FISCAL.  AJUIZAMENTO  APÓS  O
FALECIMENTO  DO  DEVEDOR.  ILEGITIMIDADE
CONFIGURADA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
REDIRECIONAMENTO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS
CABÍVEIS.  PRECEDENTES.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.   OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.  REJEIÇÃO DOS
ACLARATÓRIOS.

- É de se rejeitar os embargos de declaração que visam rediscutir a
matéria  julgada  ou  quando  inexiste  qualquer  eiva  de  omissão,
obscuridade,  contradição e erro material porventura apontada.

- “A mera alegação de prequestionamento, por si só, não viabiliza
o cabimento  dos  embargos declaratórios,  sendo indispensável  a
demonstração  da  ocorrência  das  hipóteses  previstas  no  artigo
1.022, do NCPC. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (TRF 1ª
R.;  EDcl-AC  0077630-64.2013.4.01.9199;  Segunda  Turma;  Rel.
Des. Fed. João Luiz de Sousa; DJF1 16/05/2016).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
da Paraíba, à unanimidade de votos, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos  pelo Estado da Paraíba,  em face da
decisão colegiada de fls. 80/81, que negou provimento à apelação cível por ele interposta, nos autos
da Ação de Execução Fiscal ajuizada contra Dogival Eleutério da Silva.
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O  decisum  ora  combatido  confirmou  a  manifestação  judicial  do  primeiro  grau,
julgando extinto o feito sem resolução de mérito, ante a flagrante ilegitimidade do promovido, eis
que  falecido  antes  do  ajuizamento  da  demanda,  mantendo  a  condenação  em  honorários
sucumbenciais fixados na origem.

Em seus  aclaratórios,  o  recorrente  alega,  em suma,  omissão  no  que  concerne  a
responsabilização do promovente quanto ao ajuizamento de execução fiscal contra contribuinte já
falecido. Afirma que em nenhum momento houve comunicação ao fisco estadual, pelos familiares
ou contador, acerca do falecimento do Sr. Dorgival, o que justifica a impossibilidade de punir o
embargante por tentar recuperar seus créditos fiscais.

Ao  final,  requer  o  acolhimento  dos  aclaratórios,  a  fim de  que  seja  reformada  a
decisão colegiada.

É o breve relatório.

VOTO

De início, vislumbro que o presente recurso horizontal será apreciado sob a égide no
Novo Código de Processo Civil, eis que a decisão atacada fora proferida quando a referida norma já
encontrava-se vigente.

Segundo  o  rol  taxativo  do  art.  1.022  do  Novel  Código  de  Ritos, os  Embargos
Declaratórios só são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e
corrigir erro material. In verbis:

“Art.  1.022.  Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”

É  necessário,  portanto,  para  o  seu  acolhimento,  a  presença  de  algum  desses
pressupostos, de sorte que, inexistindo, a sua rejeição é medida que se impõe.

No caso em tela, tenho que o recurso em apreço não merece prosperar.

O que se depreende dos fundamentos utilizados na presente insurgência é a tentativa
de rediscussão da matéria.

Conforme relatado, o embargante afirma não poder ser atribuído a ele a culpa de
ajuizar execução fiscal contra contribuinte já falecido, razão pela qual não deve suportar o ônus
sucumbencial.

Merece ser destacado que tal  matéria  foi frontalmente  enfrentada  no acórdão ora
combatido, de forma clara e livre de contradições, ao mencionar que a responsabilidade pela correta
identificação do sujeito passivo é do ente tributante.
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Restou consignada, ainda, a configuração da desídia do próprio credor no dever de
atualização cadastral, o qual não pode ser repassado aos sucessores do promovido.

Passo a transcrever os seguintes trechos do acórdão:

“Sem mais tardança, evidencio que não há como prosperar o raciocínio
do apelante.  A  responsabilidade  pela  correta  identificação do  sujeito
passivo é do ente tributante.

Em verdade, resta configurada a desídia do próprio credor no dever de
atualização cadastral, o qual não pode ser repassado aos sucessores do
promovido.

Assim é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.  DIREITO TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU  E  TAXAS.  FALECIMENTO  DO  DEVEDOR  ANTES  DO
AJUIZAMENTO. REDIRECIONAMENTO CONTRA A SUCESSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  Não pode a CDA ser substituída ou emendada
com a finalidade de alteração do polo passivo da execução, na forma do
verbete  nº  392  da  Súmula  do  STJ.  Precedente  do  STJ  em  recurso
repetitivo (REsp  1045472/BA,  processado na  forma do art.  543-C do
Código de Processo Civil de 1973). O falecimento do executado ocorreu
antes do ajuizamento do processo, não sendo possível redirecionamento,
ou inclusão de outra pessoa na lide. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O
acolhimento  de  exceção  de  pré-executividade,  com  extinção  da
execução, gera a condenação do excepto ao pagamento de honorários
advocatícios CUSTAS PROCESSUAIS. Na forma do artigo 39 da LEF,
os  entes  públicos  não  arcam  com  custas  processuais  em  execuções
fiscais.  APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.  (Apelação Cível  Nº
70070866074, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 14/09/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA. IPTU. ÓBITO DO EXECUTADO. FALECIMENTO ANTERIOR
AO LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS FISCAIS E AJUIZAMENTO DA
EXECUÇÃO  FISCAL.  AFASTAMENTO  DA  CONDENAÇÃO  EM
HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.   O ajuizamento da execução fiscal
contra pessoa ilegítima deu-se por inobservância exclusiva do Fisco,
não havendo se falar em afastamento da verba honorária, em razão do
princípio  da  causalidade.   NEGADO  SEGUIMENTO  AO  RECURSO.
(Apelação Cível nº 70067252650, Segunda Câmara Cível,  Tribunal de
Justiça  do  RS,  Relator:  João  Barcelos  de  Souza  Junior,  Julgado  em
12/11/2015)“ (fls. 80v).

Acrescento, ainda, que o entendimento adotado se dá pela aplicação do princípio da
causalidade. Por ter o exequente dado causa ao direcionamento da execução contra pessoa falecida,
deve  arcar  com  os  honorários  advocatícios  tabelados  na  sentença  em  favor  do  patrono  dos
sucessores.
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Transcrevo o seguinte  julgado do Tribunal  de Justiça  do Rio  Grande do Sul,  ao
apreciar caso análogo:

APELAÇÃO.  DIREITO  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  PARTE
EXECUTADA  FALECIDA  AO  TEMPO  DO  AJUIZAMENTO  DA
DEMANDA.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Em observância
ao  princípio  da  causalidade,  deve-se  condenar  ao  pagamento  dos
honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da ação.
RECURSO  A  QUE  SE  NEGA  SEGUIMENTO.  DECISÃO
MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70063131452, Vigésima Segunda
Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Denise  Oliveira
Cezar, Julgado em 08/05/2015)

Posto isso, deve-se concluir pela impropriedade dos argumentos trazidos pela parte
embargante,  por  não  haver  pontos  omissos  ou  contraditórios  a  serem  corrigidos  no  acórdão
impugnado.

Sobre o tema, vejamos o posicionamento a seguir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. Rediscussão
da  matéria  já  confrontada.  Meio  escolhido  impróprio.
Prequestionamento.  Rejeição  dos  aclaratórios.  -  Não  se  admitem
embargos  declaratórios  com  propósito  claramente  modificativo,  no
flagrante  intuito  de  ver  reapreciada  a  matéria  já  decidida,  sem,
contudo,  revelar  a  existência  de  qualquer  omissão,  obscuridade  ou
contradição do decisum, capaz de mudar o julgamento. - Ainda que
para fim de prequestionamento, deve estar presente ao menos um dos
três requisitos enseadores dos embargos de declaração.”1

Posto isso, REJEITO os presentes embargos de declaração. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto, o Exmo. Des. Leandro dos Santos
e a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 
Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª. Janete Maria Ismael da

Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J14

1 TJPB - Acórdão do processo nº 20020090180999001 - Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DES. MANOEL
SOARES MONTEIRO - j. Em 20/05/2010.
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