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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO
FISCAL.  IPTU.  EXERCÍCIO  2007.  ÔNUS  DA
PROPRIEDADE. ARREMATAÇÃO  DO  IMÓVEL
ANULADA POR SENTENÇA.  EFEITO  EX TUNC.
DEVOLUÇÃO  DOS  FRUTOS  E  RENDIMENTOS.
ALEGAÇÃO  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD
CAUSAM.  AGRAVANTE  PREJUDICADO  COM
BENS  CONSTRITOS.  PROVIMENTO  DO
RECURSO.

-  "Os créditos  tributários  relativos  a  impostos  cujo
fato gerador seja a propriedade, o domínio útil  e a
posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a
taxas pela  prestação de serviços  referentes a tais
bens, ou a contribuição de melhoria, sub-rogam-se
na  pessoa  dos  respectivos  adquirentes,  salvo
quando conste  do título  a  prova de sua quitação"
(Art. 130 do CTN).

-  Uma  vez  que  o  fato  gerador  do  IPTU  é  a
propriedade,  isto  é,  os  débitos  existentes  de  tal
imposto acompanham o imóvel, e o negócio jurídico
foi anulado,  com efeito  ex tunc,  ante a arrematação
não  ter  ocorrido  de  foma  perfeita,  acabada  e
irretratável (CPC, art.  694),  voltando ao  status quo
ante, o real proprietário do bem restou evidente não
ser o ora Agravante.

- O art. 182 do CPC estabelece: “Anulado o negócio
jurídico,  restituir-se-ão  as  partes  ao  estado  que
antes  dele  se  achavam,  e,  não  sendo  possível
restituí-las, serão indenizadas com o equivalente”.
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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, em PROVER O AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos
termos do voto do Relator e da certidão d julgamento de fl.123.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ISAAC LUIZ

NOBRE,  com pedido de antecipação de tutela, contra a decisão de fls.  80/82

que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CABEDELO,

rejeitou a Exceção de Pré-Executividade de fls. 37/41 (deste feito) e manteve o

ora  Agravante  no  polo  passivo  da  demanda,  sob  o  fundamento  de  que

“independentemente da anulação da arrematação, até prova em contrário, o

ora Executado esteve na posse do bem, até a imissão vista à fl. 111 e a partir

do ano de 2007, que é justamente o ano de apuração do IPTU de que trata a

inicial”.

Exsurge  dos  autos  que  o  Agravado  apresentou  Execução

Fiscal em desfavor do Iate Clube da Paraíba, decorrente de IPTU do ano de

2007  (fl.  24).  Em  seguida,  aquele Juízo  determinou  a  substituição  do

Executado  pelo  ora  Agravante,  tendo  em  vista  que  o  mesmo  era o  atual

proprietário do bem (fl. 30), adquirido, por meio de arrematação na Justiça do

Trabalho (fl. 71), em novembro de 2006.

Entretanto, em 16/07/2014, a parte executada, ora Recorrente,

atravessou  petição  (fls.  37/41),  informando  acerca  da  anulação  da  referida

arrematação, por sentença (fls. 43/47), desde a data do leilão, retroagindo seus

efeitos  para  novembro de 2006,  e  determinando,  inclusive,  a  devolução de

todos os frutos auferidos.

Sustenta que nunca deveria ter sido considerado proprietário

do imóvel, postulando sua exclusão do polo passivo, bem como que teve seus

bens  constritos  via  sistema  BACENJUD  (fls.  34/36),  quando  a  dívida  era

proveniente de IPTU e deveria recair sobre o próprio bem. 

Irresignado,  o Recorrente pleiteou a  antecipação  de  tutela,
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para que fosse determinada a desconstituição da penhora online e a supressão

do polo passivo. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida às fls. 88/89.

Contrarrazões às fls. 95/100.

Informações do magistrado a quo, fl. 114.

O Ministério Público não ofertou parecer de mérito, fls. 117/118.

É o relatório. 

VOTO

O cerne da questão está na alegada legitimidade do Agravante

para responder pelo débito em execução.

Sustenta o Recorrente que deve ser excluído do polo passivo

da demanda, uma vez que a arrematação do imóvel foi anulada, por sentença

(fls. 43/47), nos autos do processo nº 00367.2008.002.13.00-0, perante a 2ª

Vara do Trabalho de João Pessoa, com efeitos ex-tunc, tendo sido determinada

a devolução de todos os frutos auferidos pelo mesmo. Ademais, essa decisão

foi confirmada pela 7ª Turma do TST (fls. 48/67). Assim, pugna para que o ônus

da propriedade retorne ao antigo proprietário do bem, isto é, ao Iate Clube da

Paraíba.

O  magistrado  a  quo,  ao  rejeitar  a  Exceção  de  Pré-

Executividade, entendeu que “todos que constem no rol do art. 34 do CTB, (…)

tem legitimidade passiva solidária para figurar em execução fiscal, cabendo ao

ora Executado, apenas em sede de Embargos, comprovar que não estivera na

efetiva posse ou, posteriormente, pleitear repetição através de ação cabível”.

Pois bem.

Assiste razão à pretensão do Agravante.
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Dispõe o Código Tributário Nacional:

Art.  34.  Contribuinte  do  imposto  é  o  proprietário  do
imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a
qualquer título.

Por sua vez, o artigo 130 do mesmo Código dispõe que  "os

créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o

domínio útil e a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela

prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuição de melhoria,

sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do

título a prova de sua quitação".

O art. 131, inciso I, do Código Tributário Nacional reforça que a

responsabilidade pessoal é do adquirente ou remitente, pelos tributos relativos

aos bens adquiridos ou remidos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL.  IPTU.  REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO
PARA  O  ATUAL  PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR.
POSSIBILIDADE.  1.  O  imposto  sobre  a  propriedade
predial e territorial urbana (IPTU) apresenta como fato
gerador a  propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou acessão física, a teor do
que estabelece o  art.  32 do CTN.  2.  Não há como o
fisco  ter  conhecimento  da  alteração  da  titularidade  do
imóvel se não houver a atualização no banco de dados
por  conta  do  proprietário  ou  possuidor.  3.  É  legal  a
cobrança dos  créditos  tributários  relativos  ao  IPTU
em  face  do  adquirente  (possuidor),  sendo  este
responsável  pelo  pagamento  dos  tributos
decorrentes do imóvel, sobretudo quando verificada a
alteração  da  propriedade  ou  posse.  Inteligência  do
art. 130 do CTN. É o caso dos autos. 4. Dessa forma,
impõe-se  o  redirecionamento  do  feito  contra  o  atual
proprietário  ou  possuidor,  em  atenção  ao  princípio
constitucional  da  efetividade  do  processo,  aliado  aos
princípios da economia processual e da celeridade, sendo
desnecessário o ajuizamento de nova execução. Recurso
provido,  em decisão monocrática.  (TJRS;  AC 0460157-
73.2014.8.21.7000;  Santana  do  Livramento;  Segunda
Câmara Cível; Rel.  Des. Sérgio Luiz Grassi Beck; Julg.
22/01/2015; DJERS 05/03/2015) 
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No  entanto,  uma  vez  que  o  fato  gerador  do  IPTU  é  a

propriedade, isto é, os débitos existentes do imposto acompanham o imóvel, e

o negócio jurídico foi anulado, com efeito ex tunc, ante a arrematação não ter

ocorrido de foma perfeita, acabada e irretratável (CPC, art. 694),  voltando ao

status  quo  ante,  o  real  proprietário  do  bem  restou  evidente  não  ser  o  ora

Agravante.

Eis a jurisprudência:

APELAÇÃO.  EMBARGOS  A  ARREMATAÇÃO.  IPTU,
EXERCÍCIO  DE  2002.  MUNICÍPIO  DE  MOGI  DAS
CRUZES.  PRETENDIDA  ANULAÇÃO  DO  AUTO  DE
ARREMATAÇÃO.  Inexistência  de  interesse
processual,  eis  que  a  arrematação  já  havia  sido
desfeita. Sentença  mantida.  RECURSO  IMPROVIDO.
(TJSP;  APL  0020183-64.2009.8.26.0361;  Ac.  4939146;
Mogi  das  Cruzes;  Décima  Quinta  Câmara  de  Direito
Público; Rel. Des. Rodrigues de Aguiar; Julg. 20/01/2011;
DJESP 03/03/2011) 

O art.  182 do CPC estabelece:  “Anulado o negócio jurídico,

restituir-se-ão as partes ao estado que antes dele se achavam, e, não sendo

possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente”.

Ante  o  exposto,  PROVEJO  O  RECURSO,  para  que  o

Agravante  seja  excluído  do  polo  passivo  da  demanda,  bem  como  o

desbloqueio da penhora online, via sistema BACENJUD.

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  a Excelentíssima Senhora Vanda
Elizabeth  Marinho  (Juíza  Convocada  para  substituir  o  Exmo.  Des.  José
Ricardo Porto).

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes. Procuradora 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, 31 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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