
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 0004078-21.2004.815.2001
Origem : 1ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : Município de João Pessoa
Procurador : Rafael Lucena Falcão
Agravado : Center Freio Comércio e Representações Ltda
Advogado   : Glauco Antônio de Azevedo Morais

AGRAVO  INTERNO.  EXECUÇÃO  FISCAL.
INFRAÇÃO  NÃO  COMETIDA  PELA  PARTE
EXECUTADA.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA
RECONHECIDA  NA  INSTÂNCIA  DE  ORIGEM.
RATIFICAÇÃO  EM  SEDE  DE  APELO.
SEGUIMENTO  NEGADO  AO  RECURSO.
INCONFORMISMO  DA  EDILIDADE.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DAS
EMPRESAS.  CÓDIGO  DE  POSTURAS  DO
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. PRETENSÃO NÃO
DECLINADA  NAS  RAZÕES  RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE  DE  ANÁLISE.  DEMAIS
INSURGÊNCIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
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interlocutória,  terminativa  ou  definitiva  proferida
pelo relator.

-  É  de  se  manter  a  decisão  monocrática  que,  nos
termos  do  art.  557,  caput,  do  Código  de  Processo
Civil, nega seguimento ao recurso, mormente quando
parte  das  razões  do  agravo  interno  trata  de
pretensão não declinada na peça recursal.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO,  fls.  135/144,
interposto pelo Município de João Pessoa, contra a decisão, fls. 127/132, pela qual o
Juiz  de  Direito  convocado  Gustavo  Leite  Urquiza,  à  época,  substituindo  a  este
Relator, negou seguimento ao apelo ajuizado  em face da  Center Freio Comércio e
Representações Ltda, consignando os seguintes termos no excerto dispositivo:

Ante  o  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  AO
RECURSO DE APELAÇÃO, para manter a decisão
de primeiro grau em todos os seus termos.

Em suas razões, o recorrente aduz, merecer reforma a
decisão objurgada, afirmando, em suma, que a destinação do imóvel locado, in casu,
era  comercial,  enaltecendo,  assim,  a  responsabilidade  do  locador  de  entregar  ao
locatário  o  imóvel  locado  com  a  prévia  licença  de  funcionamento  da  respectiva
atividade, não podendo tal exigência ser cumprida por este, justamente por não ser
proprietário  do  imóvel.  Por  outro  quadrante,  assegura  ser  solidária  a
responsabilidade  pela  infração cometida  entre  o  que  deu causa  e  o  que  também
concorreu para sua ocorrência, de acordo com o art. 266, parágrafo único, do Código
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de Posturas do Município de João Pessoa, Lei Complementar nº 7, de 17 de agosto de
1995.  Desta  feita,  entende  a  Edilidade  que  “compete  ao  locador,  proprietário  do
imóvel,  responder pelas infrações cometidos, visto ter sido ele quem deu causa à
ocorrência da infração quando não cumpriu com a obrigação de entregar ao locatário
o imóvel em estado de servir  ao uso a quem se destina,  no caso,  com a prévia
licença  de  funcionamento.  Por  tais  razões,  como  bem  prevêem  os  dispositivos
encimado, legal é a cobrança da multa ao proprietário do imóvel – CENTER FREIOS
COM  E  REP  LTDA,  no  nome  de  quem  se  instaurou  o  Processo  Administrativo
decorrente da apuração de infração, motivo pelo qual inadmissível a ilegitimidade
passiva ad causam, como entendeu o douto juiz”, fl. 143.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Como  é  cediço,  qualquer  decisão  proferida  pelo
relator  pode  ser  revista  por  órgão  de  maior  envergadura,  assim  definido  pelas
normas  regimentais de  cada  tribunal,  porquanto,  nada  obstante,  em  algumas
situações,  a  delegação  de  atribuições  ao  membro  da  corte  seja  necessária  à
racionalização  da  atividade  jurisdicional,  a  competência  para  julgamento  é,  em
última análise, do colegiado.

Logo,  o  agravo  interno  apresenta-se  como  essa
modalidade  de  insurgência,  cabível  contra  decisão  interlocutória,  terminativa  ou
definitiva,  proferida  solitariamente  pelo  relator,  a  qual  permite  seja  integrada  a
competência  do  colegiado,  através  de  nova  suscitação  de  seu  pronunciamento  a
respeito do caso.

Na hipótese em apreço, pretende a parte insurgente
a reforma da decisão monocrática, que negou seguimento ao apelo interposto, em
razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado. 

Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 0004078-21.2004.815.2001                                                                                                                         3



Todavia, em que pese a argumentação exposta, não
vislumbro razões para reconsiderar a decisão hostilizada, tendo em vista  o recurso
em apreço não ter apontado o desacerto da decisão monocrática combatida.

Explico.  Sustenta  a  parte  agravante  que  “uma vez
instaurada  uma execução  fiscal  em face  do  proprietário,  este  não  poderá  usar  o
contrato de locação como documento em defesa, aduzindo que o responsável fiscal
pelo pagamento é o locatário”, fl. 140.

Afirma, outrossim, que de acordo com o Código de
Posturas do Município de João Pessoa, Lei Complementar nº 07, de 17 de agosto de
1995, § único, do seu art. 226, solidária é a responsabilidade pela infração cometida
entre o que deu causa e o que também concorreu para sua ocorrência.

Convém  salientar,  de  pronto,  que  a  questão  da
responsabilidade  solidária  prevista  no  Código  de  Posturas  do  Município  não  foi
objeto de discussão nas razões recursais.

A toda evidência,  no referido  recurso,  limitou-se o
recorrente a afirmar que o executado seria parte legítima para figurar no polo passiva
da lide, uma vez que “o imóvel, objeto da execução, é de propriedade da CENTER
FREIOS COM. REPRES. LTDA, bem como de que tal imóvel teria sido adquirido pela
mesma empresa em 08/09/1992”, fl. 96. 

Tanto é assim que a decisão monocrática agravada
direcionou-se,  como  não  poderia  deixar  de  ser,  tão  somente  a  esses  pontos  de
insurgência  recursal,  consoante  se  observar  dos  excertos  abaixo  transcritos,  fls.
131/132:

No caso em comento, a cobrança feita pelo Município
de João Pessoa é oriunda de crédito tributário, o qual
é originário do auto de infração nº 2002/00391140724,
fl 61, lavrado em face da empresa  BUGSHOPPING
Auto  Peças  e  Serviços  Ltda,  que  em  nada  se
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confunde  com  a  parte  executada  nos  autos  em
epígrafe.
A propósito, calha transcrever trecho da decisão de fl.
85:
Como se vê, a Fazenda Pública promoveu execução
em face da empresa proprietária do imóvel. Todavia,
o  débito  em questão  se  refere,  conforme já  dito,  à
infração  cometida  pela  empresa  BUGSHOPPING
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, em virtude desta
não  possuir  o  devido  alvará  de  funcionamento  e
localização,  não  se  tratando,  pois,  de  infração
cometida pela parte ora executada.
Verifica-se,  pois,  que  a  presente  execução  foi
proposta  em  face  de  parte  que  não  detém
legitimidade  para  figurar  no  polo  passivo,  eis  que
não deu causa ao fato gerador do crédito tributário
em tela, pelo que se faz necessário a extinção do feito
com base no art. 267, VI, do CPC.
Assim,  não  havendo,  entre  as  partes,  qualquer
relação  jurídica  material  capaz  de  conferir  à
executada, legitimidade para figurar no polo passivo
da  execução,  imperiosa  se  torna  a  extinção  do
processo sem resolução do mérito.
Frente  a  ilegitimidade  passiva  discorrida,  restam
prejudicados os argumentos ventilados na apelação
no  tocante  à  liquidez,  certeza  e  exigibilidade  do
crédito.
Deste  modo,  ratifico  a  sentença  em  todos  os  seus
termos, pelas razões acima elencadas.
De  outra  sorte,  o  art.  557,  caput,  do  Código  de
Processo  Civil,  permite  que  se  negue  seguimento,
através  de  decisão  monocrática,  a  recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado  ou em confronto  com súmula  ou com
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jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior,
como no presente caso. 
Ante  o  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  AO
RECURSO DE APELAÇÃO, para manter a decisão
de primeiro grau em todos os seus termos.

Deste  modo,  em  verdade,  inexistem  quaisquer
reparos a serem procedidos no provimento singularmente exarado nesta instância,
porquanto proferido em consonância, não apenas com os limites objetivos fincados
através das razões recursais, mas também com a matéria jurídica deduzida.

Com efeito, por obviedade, na espécie, não há como
se acolher a tese de responsabilidade solidária, em razão do pleito sequer ter sido
formulado nas razões da apelação.

Em situação idêntica, inclusive, já decidiu esta Corte
de Justiça:

EMENTA  AGRAVO  INTERNO  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  INOVAÇÃO  RECURSAL.
DESCABIMENTO.  RECURSO  DESPROVIDO.  É
inadmissível,  no  agravo  interno,  a  apreciação  de
questão  não  suscitada  nas  razões  do  agravo  de
instrumento.
TJPB - Acórdão do processo nº 03320090053274001 -
Órgão (4 CAMARA CIVEL) - Relator DES. ROMERO
MARCELO  DA  FONSECA  OLIVEIRA  -  j.  em
08/05/2012

Com  base  nas  razões  acima  aduzidas,  mantenho
todos os termos decisórios constantes. 
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Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO.

É como VOTO.     

Presidiu  o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, Miguel de Britto Lyra
Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  João  Alves  da  Silva)  e
Alexandre Targino Gomes Falcão (Juiz convocado para substituir o Desembargador
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador

                               Relator           
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