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APELAÇÃO  CÍVEL.  COBRANÇA  DE  IPTU  DOS
EXERCÍCIOS  2007  E  2008.  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO  JULGADOS  IMPROCEDENTES.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE
ALEGA  SUA  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  LOTES
QUE SOFRERAM  DESAPROPRIAÇÃO  INDIRETA
DESDE 1990. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
DO  ENTE  EXPROPRIANTE  A  PARTIR  DA
IMISSÃO  NA  POSSE. PROVIMENTO  DO
RECURSO.

- O Superior Tribunal de justiça tem entendimento no
sentido de que o proprietário do imóvel é devedor do
IPTU, ainda que seja declarada a utilidade pública
do bem, até o momento da efetiva desapropriação.
Assim,  a  responsabilidade  tributária  seria  do  ente
expropriante a partir da sua imissão na posse.

- Tendo ocorrido desapropriação indireta pelo DNIT,
a responsabilidade tributária é do ente expropriante
e  não  da  Energisa,  que  não  é  mais  possuidora.
Diante de todos os fundamentos expostos, provejo o
recurso  apelatório  da  Energisa,  acolhendo  a
preliminar  de  ilegitimidade  passiva  arguida  nos
Embargos à Execução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:
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ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade,  em  PROVER a Apelação, nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 162.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta pela Energisa Paraíba

Distribuidora  de  Energia  S/A contra  a  sentença  de  fls.122/127  que  julgou

improcedente o pedido formulado nos Embargos à Execução.

Na Apelação de fls.129/139,  alega sua ilegitimidade passiva,

argumentando que, desde 1990, o imóvel havia sido objeto de desapropriação

indireta pelo DNIT, o que pode ser comprovado a partir da análise do laudo

topográfico.

Sustenta  que,  uma  vez  ocorrido  o  evento  configurador  da

desapropriação indireta, o expropriado deixa de exercer direitos sobre o imóvel

e,  por  conseguinte,  de ser  responsável  pelo  pagamento do ônus que recai

sobre ele.

Requer,  assim, o provimento do recurso a fim de que sejam

acolhidos os Embargos à Execução.

Contrarrazões às fls.142/146.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  não

vislumbrou necessidade de intervenção ministerial (fls.153/154).

É o relatório.

VOTO

 
Compulsando os autos, verifica-se que, desde 27/11/1970, os

lotes, que são objetos de Execução Fiscal pelo Município de Cabedelo, foram

vendidos  pelo  espólio  de  Elisete  Viana  Nóbrega  à  Saelpa.  A  Energisa,

concessionária  de  energia  elétrica,  é  proprietária  de  todos  os  bens  outrora

pertencentes a Saelpa, e foi alvo de Ação Ordinária, na qual  foi compelida a

realizar a transferência do imóvel no registro competente, conforme sentença

anexada às fls.89/91.
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 O contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular

do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, nos termos do art. 34

do CTN. Assim, o titular do imóvel é o responsável pela obrigação tributária. 

A  regra  é  de que o  fato  gerador  do  IPTU é  a  propriedade,

conforme dispõe o art. 32 do CTN e, nesses termos, enquanto não transferida

a propriedade, deve o proprietário ser compelido ao pagamento do tributo. 

No caso em tela, apesar de não efetuado o devido registro no

cartório de imóveis, vê-se que, por sentença, foi reconhecida a propriedade da

Energisa, e que, inclusive, foi homologado acordo entre as partes, isentando a

antiga  proprietária  do  pagamento  dos  impostos  territoriais  urbanos  (IPTU)

cobrados. 

Todavia,  alega  a  Apelante sua  ilegitimidade  passiva,

argumentando que, apesar dos lotes terem sido adquiridos pela Saelpa e de ter

sido formulado o acordo supracitado em 2012 (fls.93/96), desde 1990, a área

foi objeto de desapropriação indireta pelo DNIT, o que, segundo ele, pode ser

comprovado  a  partir  da  análise  do  laudo  topográfico  e  foi  mencionado  na

cláusula sexta do acordo.

A desapropriação indireta ocorre quando o Poder Público se

apropria  de  bens  particulares  sem  observar  os  requisitos  da  declaração  e

indenização prévia. 

O Superior Tribunal de justiça tem entendimento no sentido de

que o proprietário do imóvel é devedor do IPTU, ainda que seja declarada a

utilidade pública do bem, até o momento da efetiva desapropriação.

Assim, a responsabilidade tributária seria do ente expropriante

a partir da sua imissão na posse.

No caso, a perda da posse ocorreu, segundo a Apelante, em

1990,  fato  este  não  contestado  pelo  Município,  o  qual  apenas  afirma  que
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apesar dos lotes terem sido reduzidos com a desapropriação, ainda servem

para abrigar os postes de alta-tensão. Ademais,  o laudo topográfico deixou

claro que a área não mais pertence a Energisa, uma vez que “todos os imóveis

das quadras 21, 22 e 23, diretamente afetados pela faixa de domínio do DNIT,

os quais eram de propriedade da Energisa Paraíba S/A, atualmente compõem

o patrimônio de terceiros”.

É incoerente tributar o “proprietário” que nem assim é, e nem

assim pode ser  tido,  por  não dispor  do  imóvel  em sua inteireza material  e

jurídica, expressão que é do domínio, em virtude da desapropriação indireta.

O  STJ  já  se  manifestou  no  sentido  de  que  “a  simples

declaração  de  utilidade  pública,  para  fins  de  desapropriação,  não  retira  do

proprietário do imóvel o direito de usar, gozar e dispor do seu bem, podendo

até aliená-lo. Enquanto não deferida e efetivada a imissão de posse provisória,

o proprietário do imóvel continua responsável pelos impostos a ele relativos"

(Resp 239.687/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ de 20.3.2000).

Entretanto, o fato é que, neste caso, a imissão de posse ocorreu em 1990 e os

impostos  cobrados  são  relativos  aos  anos  de  2007  e  2008.  Portanto,  a

jurisprudência citada e mencionada pela magistrada, não se adequa ao caso.

Outrossim, não seria razoável pensar que estaria a Energisa questionando uma

certidão de dívida ativa de R$ 562,68 (quinhentos e sessenta e dois reais e

sessenta  e  oito  centavos),  afirmando  que  os  lotes  não  são  mais  de  sua

propriedade, tendo em vista que tal quantia é irrisória quando comparada ao

valor do bem. 

Analisando  caso  semelhante,  no  AI  2002059-

79.2013.815.0000,  o  Desembargador  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho,

afirmou:  “É  plausível  entender,  portanto,  que  a  recorrente  não  rejeitaria  a

propriedade do bem somente  para  se livrar  da  referida  cobrança de dívida

ativa,  a qual,  diga-se de passagem, sequer justificaria a realização de uma

perícia judicial,  cuja despesa seria em valor bem superior ao próprio tributo

cobrado”.
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Vê-se, assim, que, tendo ocorrido desapropriação indireta pelo

DNIT, a responsabilidade tributária é do ente expropriante e não da Energisa,

que não é mais possuidora.

Nesse sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  REJEIÇÃO  DE
EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE  OPOSTA  EM
EXECUÇÃO  FISCAL.  CDA  REFERENTE  A  CRÉDITO
TRIBUTÁRIO  DE  IPTU  INCIDENTE  SOBRE  IMÓVEL.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PELO PODER PÚBLICO
EM PERÍODO ANTERIOR A COBRANÇA DA DÍVIDA.
ALEGAÇÃO  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
COMPROVAÇÃO  ATRAVÉS  DE  LAUDO
TOPOGRÁFICO.  INTIMAÇÃO  DO  EXEQUENTE.  NÃO
MANIFESTAÇÃO.  ACEITAÇÃO  TÁCITA.
DEMONSTRAÇÃO  DOS  REQUISITOS  DA  EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO. Em se tratando
de  fatos  incontroversos,  alegados  pelo  devedor  e  não
contestados pelo exequente, podem ser reconhecidos em
exceção  de  préexecutividade,  quando  bastantes  para
tornar  insubsistente  a  dívida  cobrada.  Reveste-se  de
plausibilidade  a  alegação  de  desapropriação  indireta
quando  aparada  em  laudo  técnico  apresentado  pelo
devedor,  máxime  quando  não  impugnado  pelo
exequente.  É  inexigível  a  cobrança  de  imposto  predial
incidente sobre imóvel em relação a períodos pretéritos,
quando  já  ocorrida  desapropriação  indireta  do  bem.
(TJPB; AI 2002059-79.2013.815.0000; Segunda Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho; DJPB 24/04/2014; Pág. 13) 

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO
TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO FISCAL.  IPTU E TAXA DE
COLETA  DE  LIXO.  DESAPROPRIAÇÃO  INDIRETA.
TRIBUTOS INDEVIDOS. A perda da posse, domínio útil
ou propriedade do imóvel em função de desapropriação
indireta  reconhecida  judicialmente  afasta  a  obrigação
tributária dos embargantes, que estão sendo executados
por tributos reais. Procedência dos embargos à execução
fiscal. - Os débitos de natureza não tributária da Fazenda
Pública devem ser corrigidos monetariamente pelo ipca,
desde  a  data  do  arbitramento.  Já  os  juros  de  mora,
devem ser calculados com base nos juros da caderneta
de poupança, a contar do trânsito em julgado. Exegese
do Recurso Especial nº 1.270.439/SP. Apelo parcialmente
provido. (TJRS; AC 34289-61.2014.8.21.7000; Caxias do
Sul; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Marilene
Bonzanini  Bernardi;  Julg.  12/03/2014;  DJERS
17/03/2014) 
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 Portanto, nas hipóteses em que há desapropriação, a partir da

perda da posse do imóvel, não poderá ser exigido IPTU do antigo possuidor. 

Diante de todos os fundamentos expostos, provejo o recurso

apelatório da Energisa, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva

arguida nos Embargos à Execução.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa. Procuradora  de  Justiça
convocada.

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 abril de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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