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PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM.
ALEGAÇÃO  DE  QUE  AS  DÍVIDAS  FISCAIS  SÃO  DE
RESPONSABILIDADE  DOS  PROPRIETÁRIOS
ADQUIRENTES  DOS  RESPECTIVOS  IMÓVEIS.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR
O ARGUMENTO. ÔNUS DA COMPANHIA. REJEIÇÃO DA
MATÉRIA PRECEDENTE.

-  Inexistindo nos autos qualquer documento capaz de dar
sustentação  aos  argumentos  ventilados,  não  se
desincumbindo a recorrente em provar que os imóveis se
prestam  a  programas  sociais,  a  rejeição  da  matéria  é
medida que se impõe.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
COBRANÇA  DE  IPTU.  COMPANHIA  ESTADUAL  DE
HABITAÇÃO  POPULAR.  SOCIEDADE  DE  ECONOMIA
MISTA.  IMUNIDADE  RECIPROCA.  INAPLICABILIDADE.
INCIDÊNCIA  DO  IMPOSTO  SOBRE  OS  IMÓVEIS  DE
PROPRIEDADE  DA  CEHAP.  DESPROVIMENTO  DA
SÚPLICA APELATÓRIA.

- Os requisitos de admissibilidade deste recurso obedecerão
as  regras  e  entendimentos  jurisprudenciais  do  Código  de
Processo  Civil  de  1973,  porquanto  a  irresignação  foi
interposta em face de decisão publicada antes da vigência
do novo CPC.
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- “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem  ser  exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade  na
forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.”
(Enunciado  Administrativo  nº  02  do  Superior  Tribunal  de
Justiça).

-  A imunidade  tributária  prevista  no  art.  150,  VI,  “a”  da
Constituição Federal, não alcança a Companhia Estadual de
Habitação Popular para afastar a incidência do IPTU sobre o
imóvel de sua propriedade, por se tratar de sociedade de
economia mista.

-  “Ao concluir, permitimo-nos relembrar que as sociedades
de economia mista, como as empresas públicas, não têm,
por  natureza,  qualquer  privilégio  estatal,  só  auferindo  as
prerrogativas administrativas, tributárias e processuais que
lhe forem concedidas especificamente na lei criadora ou em
dispositivos  especiais  pertinentes,  conforme  a  doutrina
exposta  precedentemente  e  a  firme  orientação  da
jurisprudência.” (STF - ACO: 1690 PP, Relator: Min. RICARDO
LEWANDOWSKI,  Data  de  Julgamento:  29/06/2011,  Data  de
Publicação:  DJe-125  DIVULG  30/06/2011  PUBLIC  01/07/2011
RDDT n. 193, 2011, p. 205-206)

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a Primeira Câmara Especializada Cível  do Egrégio Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  REJEITAR  A  PRELIMINAR  E
DESPROVER O RECURSO APELATÓRIO. 

RELATÓRIO

Examinamos  Embargos  à  Execução  Fiscal  opostos  pela  CEHAP  –

Companhia Estadual de Habitação Popular em face de ação executiva apresentada

pelo Município de João Pessoa, com o fim de cobrar créditos inscritos nas Certidões da

Dívida  Ativa  de  n.  2003/0261116,  2004/027926,  2006/019467,  2006/248126  e

2007/026000, referentes ao não pagamento de IPTU, dos exercícios de 2002 a 2006 (vide

fls. 04/08 do apenso – proc. nº 0776231-06.2007.815.2001).

Na exordial, o embargante aduz, basicamente, que não obstante se tratar de

Sociedade  de  Economia  Mista,  exerce  função  eminentemente  pública,  de  forma  que
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gozaria da imunidade tributária prevista na Constituição Federal. Ademais, defende que o

Código Tributário da edilidade exequente prevê, expressamente, hipóteses de isenção do

tributo, as quais se enquadram os imóveis geradores do imposto perseguido.

Sobrevindo  sentença,  às  fls.  35/37,  o  Magistrado  rejeitou  os  embargos

interpostos, considerando que o fato da insurgente prestar serviço público não modifica

sua personalidade jurídica de direito privado, bem como inexiste prova de que os imóveis

teriam fim social.

Inconformada,  a  Companhia  Habitacional  apelou  (fls.  40/57),  alegando  a

impossibilidade de entes políticos tributarem uns aos outros, ressaltando que é totalmente

dependente  a  fazenda  estatal.  Ademais,  defende  que  as  dívidas  fiscais  são  de

responsabilidade dos proprietários adquirentes dos respectivos imóveis, de modo que não

teria legitimidade para figurar no polo passivo da ação executiva.

Por  fim,  requer  o  provimento  do  seu  recurso,  julgando  procedentes  os

embargos à execução opostos.

Contrarrazões ofertadas, fls. 70/73.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  destaco  que  os  requisitos  de  admissibilidade  deste  recurso

obedecerão as regras e entendimentos jurisprudenciais do Código de Processo Civil de

1973,  porquanto a irresignação foi  interposta em face de decisão publicada antes da

vigência do novo CPC.

Vejamos o que dispõe o Enunciado Administrativo nº 02 do Superior Tribunal

de Justiça:

“Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973
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(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem
ser  exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele
prevista,  com  as  interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

Conforme relatado,  discute-se  no presente  recurso  a incidência  do  IPTU

sobre imóveis registrados como de propriedade da CEHAP – Companhia Estadual  de

Habitação Popular, bem como se é parte beneficiária de imunidade tributária recíproca.

Pois bem. A apelante defende em seu recurso que as dívidas fiscais são de

responsabilidade dos proprietários adquirentes dos respetivos imóveis, de modo que não

teria legitimidade para figurar no polo passivo da ação executiva.

No entanto, não há nos autos qualquer documento capaz de dar sustentação

aos argumentos ventilados, não se desincumbindo a recorrente do ônus de provar que os

imóveis se prestam a programas sociais.

Ademais, antes de adentrar no mérito,  verifico que o apelante anexou, em

fase recursal, novos documentos, às fls. 62/67, inexistentes durante a fase instrutória.

Acerca do tema, observe-se o disposto no arts. 303 e 397, todos do CPC:

Art.  303.  Depois  da  contestação,  só  é  lícito  deduzir  novas
alegações quando:

I - relativas a direito superveniente;

II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em
qualquer tempo e juízo.

“Art. 397. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos  novos,  quando  destinados  a  fazer  prova  de  fatos
ocorridos depois dos articulados,  ou para contrapô-los aos que
foram produzidos nos autos.”

Interpretando  os  dispositivos  acima  transcritos,  conclui-se  ser  dever  das

partes a instrução do pedido inicial, ou contestação, com os documentos aptos a provar

as  suas  alegações,  sendo,  porém,  permitida  a  juntada  de  novos  elementos  quando
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destinados a evidenciar fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos

que foram produzidos nos autos.

Ocorre  que,  no  presente  caso,  conforme já  decidido  pelo  Magistrado de

base, é impossível a juntada desses novos documentos, uma vez que se referem a uma

situação fática já existente no processo.

Nesse sentido,  observe-se  os  comentários  de Theotonio  Negrão,  citando

diversas jurisprudências acerca do tema em debate:

“Somente os documentos tidos como pressupostos da causa é
que devem acompanhar a inicial e a defesa. Os demais podem
ser  oferecidos  em  outras  fases  e  até  mesmo  na  via  recursal,
desde que ouvida a parte contrária e inexistentes o espírito de
ocultação  premeditada  e  o  propósito  de  surpreender  o  juízo”
(RSTJ 14/359). Isto é: só os documentos indispensáveis (RSTJ
37/390),  como  tais  se  considerando  os  “substanciais  ou
fundamentais” (RSTJ 100/197)”.1

Dessa forma, não conheço os documentos (fls. 62/67) acostados aos

autos em fase recursal, bem como rejeito os argumentos de ilegitimidade passiva

suscitados no apelo.

Ultrapassada a questão precedente, passo a análise do mérito.

Pois bem, de início cumpre repelir  a imunidade tributária perseguida pela

Sociedade  de  Economia  Mista.  Conforme  é  cediço,  a  Carta  Maior  dispõe  que  tal

benefício,  em regra, alcança apenas os entes políticos, as autarquias e as fundações

públicas, vez que se tratam de pessoas de direito público interno.

Quanto  a  questão,  necessário  trazer  a  baila  o  que  prevê  o  art.  150  da

Constituição Federal:

Art.  150.  Sem  prejuízo  de  outras  garantias  asseguradas  ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e

1  in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotonio Negrão, 31ª ed., editora Saraiva, 2000.
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aos Municípios:
(…)
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
(...)
 § 2º - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se
refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas
finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
 § 3º - As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não
se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados
com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas
aplicáveis  a  empreendimentos  privados,  ou  em  que  haja
contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário,
nem  exonera  o  promitente  comprador  da  obrigação  de  pagar
imposto relativamente ao bem imóvel.

Portanto, da leitura do dispositivo acima transcrito, não restam dúvidas de

que a Sociedade de Economia Mista que exercer atividade pública cobrando qualquer

espécie de contraprestação, como é o caso da CEHAP, não se beneficia com a imunidade

prevista.

Destarte,  as  pessoas  jurídicas  da  Administração  Indireta,  cujo  regime  é

qualificado como de direito privado, embora, na verdade, seja híbrido, com características

também  de  regime  público,  como  as  sociedades  de  economia  mista,  não  possuem,

normalmente, prerrogativas tributárias.

Com  efeito,  para  que  se  possa  admitir  a  extensão  de  tal  benesse,  é

necessário que tenha um regime mais público do que privado, ou seja, nos casos em que

referidas  pessoas  desempenhem  serviços  públicos  sem  qualquer  repasse  dos  seus

custos ao consumidor.

Ora, compulsando os autos, verifico que a própria embargante afirma que

comercializa  os  imóveis  populares  construídos,  de  maneira  que,  embora  atue  como

prestadora de serviço de utilidade pública, a atividade é executada a título oneroso, não

se aplicado a regra de imunidade recíproca.

Ademais, é certo que o art. 173, § 1º, II, da Carta Magna, dispõe que as

Desembargador José Ricardo Porto
6



Apelação Cível nº 0000436-59.2012.815.2001

sociedades de economia mista serão regidas por regime jurídico próprio em relação às

obrigações tributárias.

Vejamos alguns precedentes nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  DIREITO  TRIBUTÁRIO  -  IPTU  -
COMCESSIONÁRIA DE  ENERGIA ELÉTRICA -  IMUNIDADE  -
NÃO INCIDÊNCIA. A imunidade prevista no art.  150,  VI,  'a'  da
Constituição Federal não alcança a sociedade de economia mista,
concessionária de energia elétrica,  para afastar a incidência do
IPTU  sobre  imóvel  de  sua  propriedade,  ainda  que  afetado,
integralmente,  ao  serviço  público.  (TJ-MG  -  AC:
10079073197901001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data
de Julgamento: 16/05/2013, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL,
Data de Publicação: 23/05/2013)

TRIBUTÁRIO.  EMBARGOS  À  EXECUÇAO  FISCAL.  CBTU.
SOCIEDADE  DE  ECONOMIA MISTA QUE  PRESTA SERVIÇO
PÚBLICO.  EM  REGIME  DE  MONOPÓLIO.  IMUNIDADE
RECÍPROCA.  TAXA  DE  COLETA  DE  RESÍDUOS  SÓLIDOS.
LEGITIMIDADE.  -  A  despeito  de  se  tratar  de  sociedade  de
economia  mista  que  presta  serviço  público  em  regime  de
monopólio - o que afasta a exigibilidade do IPTU -, a CBTU não
faz  jus  à  imunidade  referente  à  Taxa  de  Coleta  de  Resíduos
Sólidos, instituída pelo Município de Belo Horizonte. (TJ-MG - AC:
10024130350721001 MG,  Relator:  Alberto  Vilas  Boas,  Data  de
Julgamento:  08/04/2014,  Câmaras Cíveis /  1ª  CÂMARA CÍVEL,
Data de Publicação: 22/04/2014)

Em  caso  idêntico  ao  dos  autos,  o  Supremo  Tribunal  Federal  assim  se

manifestou:

Trata-se  de  ação  cível  originária,  decorrente  de  mandado  de
segurança  impetrado  pela  Companhia  Estadual  de  Habitação
Popular  –  CEHAP,  inicialmente  perante  a  Justiça  Federal  da
Seção Judiciária de Pernambuco, contra ato supostamente coator
do Superintendente  Regional  da Receita  Federal  da 4ª  Região
Fiscal,  representado  pela  “decisão  tomada  no  processo  nº
11618.001510/2010-42,  solução  da  consulta  nº  31  –
SRRF04/Dist.”  Que  reconheceu  “a  imunidade  tributária  desta
Sociedade de Encomia Mista ao argumento de que tal imunidade
não se estenderia às Sociedades de Economia Mista, segundo
disposições legais que colacionam e doutrina citada na consulta.
Argumentou  a  autora,  em  síntese,  que  a  Constituição  Federal
garante  “a  imunidade  entre  os  entes  federado”  e  que  “a
Jurisprudência se inclina no sentido de reconhecer as Empresas
públicas e Sociedades de Economia Mista que prestem serviço
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público  a  imunidade  tributária”.Colacionou  como  reforço
argumentativo  diversos  precedentes  dessa  Corte  que
reconheceram  a  imunidade  tributária  às  empresas  públicas  e
outras sociedades de economia mista,  quando “prestadoras de
serviço  público”.  Às  fls.  37/40  o  juízo  de  1º  grau  declinou  da
competência para processo e julgamento do feito, ao fundamento
de  que  “O  Supremo  Tribunal  Federal  decidiu,  em  questão  de
ordem na ação cível originária nº 765, que é de sua competência
originária julgar as causas que versem sobre imunidade tributária
recíproca,  em face da potencialidade do conflito federativo (art.
102, I, f, CF/88)”. A fl. 48 determinei fosse dada vista dos autos à
Procuradoria-Geral da República. Às fls. 51/55 a autora requereu,
com fulcro no art. 273 do Código de Processo Civil, a antecipação
dos efeitos decorrentes do provimento de mérito requerido para,
em verdade,  suspender  a exigibilidade dos impostos devidos à
União, sob os seguintes fundamentos: a) “cristalino mostra-se o
direito da CEHAP a imunidade tributária”;b) “É de conhecimento
que os feitos judiciais naturalmente demandam tempo para serem
concluídos, o que pode causar diversos transtornos aos que estão
a  esperar  uma  decisão  judicial”;e  c)  “como  vem  recolhendo
regularmente impostos devidos à União, corre o risco de não ser
reembolsada dos valores irregularmente recolhidos, face ao prazo
prescricional de cinco anos para cobrar do Poder Público tributos
indevidos”. Em juízo perfunctório não vislumbro plausibilidade no
suposto direito invocado pela autora. Isso porque as sociedades
de  economia  mista  ostentam  personalidade  jurídica  de  direito
privado, o que, em princípio, seria incompatível com a imunidade
pretendida. Já ensinava o saudoso Hely Lopes Meirelles (1): “As
sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de Direito
privado, com participação do Poder Público e de particulares no
seu capital e na sua administração, para a realização de atividade
econômica ou serviço público outorgado pelo Estado.Revestem a
forma das empresas particulares, admitem lucro e regem-se pelas
normas das sociedades mercantis.” (...) “Embora pertencendo à
Administração indireta,  a sociedade de economia mista ostenta
estrutura  e  funcionamento  de  empresa  particular,  porque  isto
constitui,  precisamente,  sua  própria  razão  de  ser.”  (...)  “Ao
concluir, permitimo-nos relembrar que as sociedades de economia
mista,  como  as  empresas  públicas,  não  têm,  por  natureza,
qualquer  privilégio  estatal,  só  auferindo  as  prerrogativas
administrativas,  tributárias  e  processuais  que  lhe  forem
concedidas  especificamente  na  lei  criadora  ou  em  dispositivos
especiais  pertinentes,  conforme  a  doutrina  exposta
precedentemente e a firme orientação da jurisprudência.” (grifei) É
possível  verificar,  da Lei  Estadual  n.  3.328,  de 4 de agosto de
1965, criadora da autora, cujas cópias encontram-se acostadas às
fls. 11/14 dos autos, que, dentre os seus objetivos sociais, está o
de “executar projetos para solução de problemas habitacionais no
território paraibano” (grifei), ou seja, atuar na seara da construção
civil, que mais se aproxima, dada a sua essência, do exercício de
atividade  econômica  do  que  da  prestação  de  serviço  público.
Além  do  mais,  o  art.  16  do  mencionado  normativo  dispõe
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textualmente que “O Governador do Estado nomeará, no prazo de
dez  (10)  dias,  contados  da  vigência  desta  Lei,  três  (3)
incorporadores, os quais, dentro de trinta (30) dias, promoverão
os  atos  necessários  à  incorporação  da  CEHAP”,  deixando
evidenciado  que  a  autora  foi  constituída  a  partir  de  três
incorporadores livremente nomeados pelo Governador do Estado,
situação que, no mínimo, exigiria maiores esclarecimentos sobre
os  critérios  e  a  sistemática  que  imperaram  na  mencionada
escolha.  Observo,  por  fim,  que  a  autora  existe  desde  1965  e
somente  em  2010  requereu  administrativamente  o
reconhecimento  do  alegado  direito  à  imunidade  recíproca
estabelecida pelo art. 150, inciso VI, “a”, da Constituição Federal
de 1988 – que, por sinal, já vinha previsto no art. 31, inciso V, “a”,
da Constituição Federal de 1946, vigente quando da criação da
autora, mantido pelo art. 20, inciso III, “a”, da Constituição Federal
de 1967 -,  fato que,  por si  só,  afasta toda e qualquer ideia de
perecimento  do  direito  defendido  em  juízo  (receio  de  dano
irreparável ou de difícil reparação) exigida pelo inciso I, do art. 273
do Código de Processo Civil. Isso posto, indefiro o requerimento
de antecipação dos efeitos decorrentes do provimento de mérito
pretendido pela autora Companhia Estadual de Habitação Popular
– CEHAP. Determino a autora, no prazo de 10 (dez) dias e sob
pena  de  indeferimento  da  inicial  e  consequente  extinção  do
processo, sem análise de mérito, nos exatos termos dispostos no
parágrafo único do art. 284 do Código de Processo Civil, promova
a emenda da sua petição inicial, na medida em que, tratando-se
agora  de  ação  de  conhecimento  declaratória  de  competência
originária da Corte Suprema, não se há mais falar em impetrante
e  autoridade  impetrada,  devendo  o  polo  passivo  passar  a  ser
integrado pela União.  Intime-se.  Brasília,  29 de junho de 2011.
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI- Relator -  (1)  MEIRELLES,
Hely  Lopes.  Direito  Administrativo  Brasileiro.  35ª  edição,  São
Paulo, Malheiros Editores, 2009. (STF - ACO: 1690 PP, Relator:
Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Data  de  Julgamento:
29/06/2011,   Data  de Publicação:  DJe-125 DIVULG 30/06/2011
PUBLIC 01/07/2011 RDDT n. 193, 2011, p. 205-206)

Por  oportuno,  concebo  que  a  Companhia  Estadual  de  Habitação,  como

sociedade  de  economia  mista,  com  regime  jurídico  de  direito  privado,  não  possui  o

privilégio fiscal perseguido.

Ante o exposto,  REJEITO A PRELIMINAR e, no mérito,  DESPROVEJO A

SÚPLICA APELATÓRIA, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.
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Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Desembargador  José  Ricardo  Porto.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto,  o Excelentíssimo Senhor Doutor Aluízio Bezerra Filho  (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos) e a Excelentíssima Desembargadora
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, Dr. Herbert
Douglas Targino, Procurador 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, 28 de
junho de 2016. 

Des. José Ricardo Porto
RELATOR  

J13/R04
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