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APELAÇÃO  CÍVEL.  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO
FISCAL.  IPTU.  REQUERIMENTO  DE
SUBSTITUIÇÃO DA CDA. ALTERAÇÃO DO POLO
PASSIVO  DA  EXECUÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA  392  DO  STJ.  ATUALIZAÇÃO  DO
CADASTRO  JUNTO  AO  MUNICÍPIO.
DESPROVIMENTO DO APELO.

- De acordo com o disposto no enunciado da
súmula  392  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  a
Fazenda Pública pode substituir a 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. 

- Consoante definido na Súmula 392 do STJ,
embora seja permitida a substituição da CDA, não é
possível  a  alteração do polo  passivo  da execução
fiscal,  cabendo  salientar  que  a  referida  súmula  foi
editada  com  base  no  REsp  nº  1045472/BA,
submetido ao rito do art. 543-C do CPC. 3. Sobre a
responsabilidade  do  contribuinte  pela  atualização
cadastral  já  decidiu  esta  Corte  nos  Embargos
Infringentes  nº  70006294524,  que  "A cobrança  de
impostos deve sempre obedecer ao estado de fato
das  coisas  e  não  a  mera  aparência".  Portanto,  a
obrigação  do  ente  de  fiscalizar  e  de  cobrar
corretamente se sobrepõe a do contribuinte quanto à
iniciativa  de  atualizar  seu  cadastro  perante  a
Fazenda  Municipal.  APELAÇÃO  DESPROVIDA.
(Apelação Cível Nº 70058076571, Segunda Câmara
Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Ricardo
Torres Hermann, Julgado em 26/03/2014)
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Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira  Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER O RECURSO, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl.86.

RELATÓRIORELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Município  de

Campina Grande contra Sentença de fls. 48/49 que, acolhendo a Exceção de

Pré-Executividade  apresentada  pelo  espólio  de  Edson  de  Souza  do  Ó,

determinou a extinção da presente execução fiscal.

Irresignada, a Fazenda Municipal interpôs o presente Apelo, fls.

53/60, suplicando, em suas razões, pela total reforma do julgado. Alegou que é

ônus  do  executado  apresentar  os  dados  corretos  para  cadastro  junto  a

Fazenda  Municipal  e  pela  possibilidade  de  alteração  do  polo  passivo  da

execução, bem como, pela mitigação da Súmula 392 do STJ.

Contrarrazões às fls. 65/72.

É o relatório. 

VOTO

De início cumpre trazer à análise uma breve sinopse dos fatos

constantes dos autos. 

Colhe-se dos autos que o objeto da execução fiscal promovida

pelo Município de Campina Grande são as certidões de dívida ativa números

078014253409,  092124530887,  47610/2012,  43334/2013,  20670/2014  (fls.

07/11),  relativas a débitos de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo, relativos aos

exercícios fiscais de 2009/2013. 

Nos  termos  da  Certidão  de  fls.  33/37,  matrícula  12.160  de

29/07/1980, o imóvel objeto da execução é de propriedade da INDUSTRIA DE
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PRODUTOS METALÚRGICOS DO NORDESTE S/A – METALOUÇA.

Em que pese a situação do imóvel, as certidões de dívida ativa

foram  expedidas  somente  em  nome  de  seu  sócio,  importando  em  sua

corresponsabilidade na dívida tributária perseguida. 

Dessa forma, mesmo não olvidando que, consoante definido

no  REsp nº 1110551/SP,  apreciado pelo rito do art.  543-C do  CPC, tanto o

proprietário como o possuidor estão legitimados para responder à execução

fiscal por dívida atinente ao imóvel, nas circunstâncias, nenhum reparo merece

a sentença que extinguiu a execução fiscal em tela por ilegitimidade passiva, já

que,  no  curso  da execução,  houve  pedido de  substituição das  CDA’s  com

indevida alteração do sujeito passivo. 

Basicamente  porque,  conforme  definido  na  Súmula  392  do

STJ, embora seja permitida a substituição da CDA, não é possível a alteração

do polo passivo da execução fiscal. E tal Súmula foi editada a partir do REsp

nº  1045472/BA,  igualmente  submetido  ao  rito  do  art.  543-C  do  CPC.  A

propósito: 

PROCESSO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-
C,  DO  CPC.  PROCESSO  JUDICIAL  TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO  FISCAL.  IPTU.  CERTIDÃO  DE  DÍVIDA
ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO
DA  SENTENÇA,  PARA  INCLUSÃO  DO  NOVEL
PROPRIETÁRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  NÃO
CARACTERIZAÇÃO  ERRO  FORMAL  OU  MATERIAL.
SÚMULA 392/STJ.
1. 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
(Súmula 392/STJ).
2.  É  que:"Quando  haja  equívocos  no  próprio
lançamento  ou  na  inscrição  em  dívida,  fazendo-se
necessária  alteração  de  fundamento  legal  ou  do
sujeito  passivo,  nova  apuração  do  tributo  com
aferição  de  base  de  cálculo  por  outros  critérios,
imputação  de  pagamento  anterior  à  inscrição  etc.,
será  indispensável  que  o  próprio  lançamento  seja
revisado,  se  ainda  viável  em  face  do  prazo
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decadencial,  oportunizando-se  ao  contribuinte  o
direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição,
de modo que não se viabilizará a correção do vício
apenas  na  certidão  de  dívida.  A  certidão  é  um
espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os
termos  do  lançamento.  Não  é  possível  corrigir,  na
certidão,  vícios  do  lançamento  e/ou  da  inscrição.
Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-
se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e
Ingrid  Schroder  Sliwka,  in"Direito  Processual  Tributário:
Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz
da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado,
5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).
3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165,  458 e
535,  do  CPC,  não restou configurada,  uma vez que o
acórdão  recorrido  pronunciou-se  de  forma  clara  e
suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se,
ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater,
um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que
os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar  a decisão,  como de fato ocorreu na hipótese
dos autos.
4.  Recurso especial  desprovido.  Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do  CPC, e da Resolução STJ
08/2008.  (REsp  1045472/BA,  Rel.  Ministro  LUIZ  FUX,
PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  25/11/2009,  DJe
18/12/2009) (grifos meus) 

Na mesma linha: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MULTA DO ART.
538,  PARÁGRAFO ÚNICO, DO  CPC. AFASTAMENTO.
SÚMULA  98/STJ.  EXECUÇÃO  FISCAL.  CDA.
SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA.  IMPOSSIBILIDADE NA
ESPÉCIE.  ALTERAÇÃO  DO  SUJEITO  PASSIVO  DA
OBRIGAÇÃO. SÚMULA 392/STJ.
1.  Afasta-se  a  multa  do  art.  538,  parágrafo  único,  do
CPC, na hipótese em que há oposição de embargos de
declaração com fins de prequestionamento, nos termos
da Súmula 98/STJ.
2. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com
a  jurisprudência  pacífica  desta  Corte,  no  sentido  da
possibilidade de se emendar ou substituir a CDA por erro
material ou formal do título, até a prolação da sentença,
desde que não implique modificação do sujeito passivo
da execução, segundo disposto na Súmula 392 do STJ.
Assim, em se tratando de modificação do sujeito passivo
da obrigação tributária, tal como ocorreu na espécie, não
há como se proceder a substituição da CDA no presente
feito.
3.  Alterar  a  conclusão  do  acórdão  recorrido,  a  fim  de
verificar  se  houve  ou  não  o  ajuizamento  de  nova
execução contra o atual  proprietário  do imóvel,  implica
adentrar  no  suporte  fático-probatório  dos autos,  o  que
atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
4.  Recurso  especial  parcialmente  conhecido  e,  nessa
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parte, provido. (REsp 1299078/PR, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
01/03/2012, DJe 09/03/2012)

Frise-se, ainda, que a substituição da CDA, lançada em nome de

contribuinte diverso, gera instabilidade subjetiva da demanda, o que não pode

ser admitido. 

Esclarece-se, por oportuno, que, a cobrança de impostos deve

sempre obedecer ao estado de fato das coisas e não a mera aparência, sendo

que a obrigação do ente de fiscalizar e de cobrar corretamente se sobrepõe a

do contribuinte quanto à iniciativa de atualizar seu cadastro perante a Fazenda

Municipal. A propósito: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  TRIBUTÁRIO.  EXCEÇÃO  DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.  ILEGITIMIDADE  DE
PARTE. IPTU. FATO GERADOR. ALTERAÇÃO NO
ESTADO DO IMÓVEL. CADASTRO MUNICIPAL.  A
cobrança de impostos deve sempre obedecer ao
estado  de  fato  das  coisas  e  não  à  mera
aparência.  A obrigação  de  fiscalizar  é  do  ente
público e se sobrepõe ao dever do contribuinte
de atualizar  o cadastro junto à municipalidade.
APELO  DESPROVIDO.  (Apelação  Cível  Nº
70015838881, Segunda Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em
07/11/2007) (grifos meus) 
EMBARGOS INPRINGENTES. TRIBUTÁRIO. IPTU.
ALTERAÇÃO  NO  ESTADO  DO  IMÓVEL.  A
cobrança de impostos deve sempre obedecer ao
estado  de  fato  das  coisas  e  não  à  mera
representação  da  realidade.  A  obrigação  de
fiscalizar  é  do  ente  público  e  se  sobrepõe  ao
dever  do  contribuinte  de  atualizar  o  cadastro
Junto  à  municipalidade.  EMBARGOS
ACOLHIDOS.  (Embargos  Infringentes  Nº
70006294524, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis,
Tribunal  de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang,
Julgado em 05/09/2003) (grifos meus) 

Isso posto, NEGO PROVIMENTO AO APELO. 

É o voto. 
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, 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, 13 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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