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APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU – IMPOSTO 
TERRITORIAL  URBANO.  COBRANÇA. 
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ÔNUS DA 
PROVA  DA  EMBARGANTE.  AUSÊNCIA  DE 
COMPROVAÇÃO  DA  NÃO  PROPRIEDADE  DO 
IMÓVEL.  OPORTUNIDADE  DADA  PELO 
MAGISTRADO.  DETERMINAÇÃO  DE  JUNTADA 
DE  CERTIDÃO  VINTENÁRIA.  NÃO 
ATENDIMENTO.  NÃO CONFIGURAÇÃO  DA 
ILEGITIMIDADE  ARGUIDA.  MANUTENÇÃO  DA 
DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

- Proprietário é quem possui titularidade de domínio 
devidamente  registrado  no  Registro  de  Imóveis, 
enquanto titular de domínio útil é aquele que recebeu 
do proprietário o direito de usar,  gozar e dispor da 
propriedade,  conservando  o  domínio  direto.  Já 

Apelação Cível nº 0044666-55.2013.815.2001   1



possuidor é quem possui de fato o exercício de algum 
dos  poderes  inerentes  à  propriedade  (art.  1196,  do 
Código Civil).

-  Considerando  que  o  ônus  da  prova  cabia  à 
embargante, nos termos do art. 333, I, do Código de 
Processo Civil vigente à época do ajuizamento da ação 
principal e do oferecimento dos embargos à execução, 
é  certo  que  era  obrigação  desta  provar  a  não 
propriedade do imóvel em questão. 

- Recurso desprovido.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes 

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo.

Trata-se  de  APELAÇÃO, fls.  85/88, interposta  por 
Maria do Socorro Nóbrega, desafiando sentença, fls. 81/82V., proferida pelo Juiz de 
Direito da 1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital, que, nos autos dos 
Embargos à Execução Fiscal oferecidos em face do Município de João Pessoa, decidiu 
nos seguintes termos:

ANTE  O  EXPOSTO,  e,  ademais  o  que  dos  autos 
consta  e  princípios  gerais  de  direito  atinentes  à 
espécie, JULGO  IMPROCEDENTE  os  presentes 
embargos,  o  que faço com arrimo no art.  487,  I,  do 
CPC.

Em  suas  razões,  o  recorrente  rememora  os  termos 
fáticos da demanda, ao tempo que sustenta merecer reparo à decisão objurgada, sob 
alegação de que não é proprietária do imóvel em questão, sequer havendo registro de 
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propriedade no cartório competente. Por fim, requer o provimento do apelo.

Contrarrazões  ofertadas,  aduzindo a  necessidade de 
manutenção  da  decisão  atacada,  especialmente  por  não  ter,  a  parte  embargante, 
comprovado, como lhe cabia, a não propriedade do bem, fls. 90/92V. 

Feito  não remetido ao  Ministério  Público,  tendo-se 
em vista o não se amoldar às hipóteses elencadas no art.  178, do novo Código de 
Processo Civil.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Verifica-se, de logo, que não merecem acolhimento as 
alegações contidas nas razões recursais.

Sustenta a recorrente que a dívida cobrada refere-se a 
débito  ocasionado  pelo  descumprimento  do  pagamento  do  IPTU,  imposto  este 
oriundo de um imóvel que não lhe pertence. Diz que não é nem nunca foi proprietária 
do bem localizado na Rua Padre  Pinto,  51,  Torre,  nesta  Capital,  não podendo ser 
responsabilizada pela inadimplência.

Em  que  pesem suas  alegações,  não  assiste  razão  à 
recorrente,  pois,  conforme  preceitua  o  art.  34,  do  Código  Tributário  Nacional,  o 
contribuinte do IPTU “é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o 
seu possuidor a qualquer título”.

Assim, analisando o dispositivo acima transcrito, vê-
se que proprietário é quem possui titularidade de domínio devidamente registrado no 
Registro de Imóveis, in casu, o apelante. Titular de domínio útil é aquele que recebeu 
do  proprietário  o  direito  de  usar,  gozar  e  dispor  da  propriedade,  conservando  o 
domínio direto. E possuidor é quem possui de fato o exercício de algum dos poderes 
inerentes à propriedade (art. 1196, do Código Civil).
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Com efeito, constata-se que a legislação autorizou a 
Fazenda  Pública  Municipal  escolher  a  pessoa  que  irá  compor  o  pólo  passivo  da 
execução  fiscal  baseada  na  cobrança  de  IPTU,  tornando  legítima  a  execução 
promovida contra a embargante/apelante.

Vê-se,  portanto,  que  a  finalidade  do  referido 
dispositivo autorizou a Fazenda Pública Municipal escolher a pessoa que irá compor o 
pólo passivo da execução fiscal baseada na cobrança de IPTU, facilitando, assim, a 
cobrança do imposto, podendo o Município optar em executar tanto o proprietário 
como  o  possuidor  a  qualquer  título,  como  os  dois,  de  forma  solidária,  tornando 
legítima a execução promovida contra a embargante/apelante.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de 
Justiça:

TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  IPTU. 
CONTRATO  DE  PROMESSA  DE  COMPRA  E 
VENDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIO 
E  POSSUIDOR.  LEGISLAÇÃO  MUNICIPAL.
1.  O art.  34 do CTN estabelece que contribuinte do 
IPTU  "é  o  proprietário  do  imóvel,  o  titular  do  seu 
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título". 2. 
A  existência  de  possuidor  apto  a  ser  considerado 
contribuinte  do  IPTU  não  implica  a  exclusão 
automática,  do pólo passivo da obrigação tributária, 
do  titular  do  domínio  (assim entendido  aquele  que 
tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis). 
3.  Ao  legislador  municipal  cabe  eleger  o  sujeito 
passivo  do  tributo,  contemplando  qualquer  das 
situações  previstas  no  CTN.  Definindo  a  lei  como 
contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, 
ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade 
administrativa optar por um ou por outro visando a 
facilitar  o  procedimento  de  arrecadação.
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4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 
475.078/SP,  Rel.  Min.  TEORI  ALBINO  ZAVASCKI, 
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  14/09/2004,  DJ 
27/09/2004, p. 213).

No caso dos autos, considerando que o ônus da prova 
cabia à embargante, nos termos do art. 333, I, do Código de Processo Civil vigente à 
época do ajuizamento da ação principal e do oferecimento dos embargos à execução, é 
certo que era obrigação desta provar a não propriedade em tela. 

Tanto é assim, que o magistrado singular determinou 
a juntada de certidão vintenária do imóvel, a fim de comprovar que à época do fato 
gerador da obrigação, a embargante, aqui apelante, não era proprietária do bem. Não 
houve resposta (fls. 76; 79 e 80).

Diante  dessas  considerações,  vê-se  que  a  recorrente 
não  pode ser  excluída  do  polo  passivo  da  execução  fiscal,  mantendo-se  a  decisão 
atacada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO. 

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira  (Presidente),  Gustavo Leite  Urquiza (Juiz  de 
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias 
Feitosa, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 13 de dezembro de 2016 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
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      Juiz de Direito Convocado 
                    Relator
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