
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002913-05.2013.815.0131 – 4ª Vara de
Cajazeiras 
Relator        :  João Batista Barbosa – Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides
Apelante :  Município  de  Cajazeiras,  representado  por  seu  Procurador  Osmar  Caetano
Xavier.
Apelado : João Henrique Gonçalves Neto
Defensor : Damiana de Almeida Freitas Oliveira

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  —  IMPOSTO  SOBRE  A
PROPRIEDADE  PREDIAL  E  TERRITORIAL  URBANA —
TRIBUTAÇÃO  COM  SUPORTE  EM  METRAGEM
INCORRETA  —  COBRANÇA  INDEVIDA  —  DEVOLUÇÃO
DOS  VALORES  PAGOS  A  MAIOR  —  PROCEDÊNCIA  —
IRRESIGNAÇÃO  —  PRELIMINAR  DE  JULGAMENTO
EXTRA PETITA — REJEIÇÃO — MÉRITO — MANUTENÇÃO
— DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA.

— Art. 32 do CTN. “O imposto, de competência dos Municípios,
sobre  a  propriedade  predial  e  territorial  urbana  tem  como  fato
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por
natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado
na zona urbana do Município."
 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos antes
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado, a unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao
recurso apelatório e à remessa oficial, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Cajazeiras,
em face da sentença de fls. 115/116v, proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Cajazeiras que, nos
autos da Ação de Repetição de Indébito proposta por João Henrique Gonçalves Neto, julgou
parcialmente  procedente  o  pedido  inicial,  condenando  o  demandado  na  devolução  das
importâncias pecuniárias pagas a maior, a título de IPTU, desde 17 de outubro de 2008, com
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juros de 0,5% a.m. e correção monetária pela TR. Sem custas e honorários rateados a serem
fixados em liquidação de sentença.

Inconformado,  o  promovido  apresentou  recurso  apelatório  (fls.
118/123) afirmando que a condenação na restituição dos valores pagos a título de IPTU foi
extra petita, pugnando pela anulação da sentença. Ultrapassada essa prejudicial, pugna pela
total improcedência da demanda.

Contrarrazões (fls. 126/128).

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu
parecer de fls. 136/138, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

 
É o relatório. 

Voto. 

Preliminar de julgamento extra petita

O apelante  suscita  nulidade  da  decisão  por  vício  extra  petita,  sob
argumento de que o magistrado determinou a restituição do imposto IPTU pago a maior, não
constando tal pleito na petição inicial.

Como  é  sabido,  em  obediência  ao  princípio  da  correlação  ou
congruência,  deve  haver  correspondência  entre  o  pedido  e  a  decisão  proferida  pelo
magistrado, sendo vedado o julgamento ultra petita (além do pedido), extra petita (diferente
do pedido) ou citra petita (aquém do pedido).

In casu, embora não haja, especificamente, o pedido de devolução do
IPTU, este se torna intrínseco quando o demandante pleiteia a restituição de todo imposto
pago indevidamente.

Assim, rejeito a preliminar.

Mérito.

Em suma, a parte autora ingressou com a presente Ação de Repetição
de Indébito afirmando que realizou reforma em uma casa residencial, aumentando este imóvel
em 111,79m².  Ao  tentar  regularizar  este  acréscimo  no  referido  bem junto  à  Prefeitura  e
Cartório,  foi informado da existência de equívoco na metragem do imóvel, resultando em
pagamento de altas taxas, alvará de construção e habite-se.

Aduz que a Receita Federal cobrou o valor de R$ 5.965,71 (cinco mil
novecentos  e  sessenta  e  cinco  reais  e  setenta  e  um  centavos)  referente  à  cobrança
previdenciária nascida em decorrência de informações indevidas por parte da prefeitura. 

Pugnou,  liminarmente,  pela  suspensão e  cancelamento  da  cobrança
realizada pela Receita Federal e emissão da Certidão Negativa de Débito e, no mérito, pela
declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, bem como a restituição de todos os
valores cobrados indevidamente.
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Na sentença, o magistrado  julgou parcialmente procedente o pedido
inicial, condenando o demandado na devolução das importâncias pecuniárias pagas a maior, a
título de IPTU, desde 17 de outubro de 2008, com juros de 0,5% a.m. e correção monetária
pela TR. Sem custas e honorários rateados a serem fixados em liquidação de sentença.

Irresignado,  o  demandado  interpôs  apelação  cível  pugnando,
preliminarmente,  pela  anulação  da  sentença,  por  ser  extra  petita e,  no  mérito,  pelo  seu
provimento para julgar improcedente o pedido vestibular.

Pois bem.

Compulsando os autos, é inconteste a ampliação do imóvel residencial
mencionada pelo promovente.

Acontece que, como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau,
a  edilidade  estava  tributando  o  IPTU com suporte  numa  metragem incorreta,  que  não
correspondia ao real tamanho do imóvel, entendendo que  a Secretaria de Administração
Tributária  deve  proceder  à  realização  dos  novos  cálculos,  levando  em consideração  a
metragem real e os demais elementos que integram a base de cálculo.

Sabe-se que, nos termos dos artigos 32, caput, e 34 do CTN, o sujeito
passivo do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio ou o possuidor, devendo
responder pelas obrigações daí decorrentes perante a municipalidade.

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade
predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio
útil  ou a posse de bem imóvel  por natureza ou por acessão física,  como
definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.
(...)
Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Como visto, cabe ao município gerir o Imposto sobre a Propriedade
Predial  e  Territorial  Urbana,  inclusive  efetuar  os  cálculos  e  demais  elementos  que
integram a  base  de cálculo para  definir  e  cobrar  o  respectivo  imposto a  ser  pago pelo
proprietário do bem.

Assim,  pelo  que  restou  evidenciado  no  caderno  processual,  a
edilidade efetuou os cálculos para cobrança do IPTU baseado em metragem incorreta do
imóvel, resultando em cobrança a maior.

Verifica-se no caderno processual que, embora a obra de ampliação
tenha ocorrido há quase 20 anos, o fato de o autor não ter requerido a devida regularização
perante  a  edilidade  afasta  a  ocorrência  do  fato  gerador,  visto  que  a  ampliação  não  fora
vistoriada pelo órgão municipal competente.

Neste  norte,  a  cobrança  do  IPTU estava  baseada  na  metragem do
imóvel já com a referida ampliação sem que o proprietário tenha requerido a regularização do
acréscimo da reforma. 
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Como  ressaltou  o  julgador  a  quo,  não  há  nos  autos  qualquer
documento expedido pela Secretaria do Planejamento que comprovasse que a área ampliada
havia  sido  vistoriada  pelo  órgão  municipal  competente,  ou  seja,  ao  que  tudo  indica,  o
promovente  não  tinha  regularizado  a  ampliação  do  seu  imóvel  junto  à  Secretaria  do
Planejamento.

Diante dos fatos, o magistrado de primeiro grau  determinou que o
Município  de  Cajazeiras  devolva  a  João  Henrique  Gonçalves  Neto  as  importâncias
pecuniárias  pagas  a  maior,  com  observância  à  prescrição  das  parcelas  anteriores  ao
quinquênio legal, não havendo o que ser modificado nesta instância.

Feitas  estas  considerações,  em harmonia com parecer  ministerial,
rejeito a preliminar suscitada e,  no mérito, nego provimento ao recurso oficial e à
apelação cível, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides. Participaram do julgamento o Exmo  Dr. João Batista Barbosa (Juiz convocado
para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides), o Exmo Dr. Eduardo José de
Carvalho Soares (Juiz convocado para substituir a Desa. Maria das Graças Morais Guedes) e
o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque). 

Presente ao julgamento, também, o Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 03 de abril de 2018.

João Batista Barbosa
Relator - Juiz convocado
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Presidiu o julgamento, com voto, a Exma. Desembargadora Maria das
Graças Morais Guedes – Presidente. Presentes ainda no julgamento o Exmo. Dr. João Batista
Barbosa (Juiz  de direito  com jurisdição  limitada,  convocado para  substituir  o  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides) (Relator) e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Alcides  Orlando  de  Moura
Jansen, Procurador de Justiça. 

João Pessoa, 14 de julho de 2017.

João Batista Barbosa
Relator – Juiz convocado

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides.   Participaram  do  julgamento  o   Exmo.  Sr.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides, o Exmo. Sr. Dr. Carlos Antônio Sarmento (Juiz Convocado para substituir o Des.
José Aurélio da Cruz) e o Exmo. Sr. Dr. Ricardo Vital de Almeida  (Juiz Convocado para
substituir a  Desª. Maria das Graças Morais Guedes).

Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega,
Promotor de Justiça.

João Pessoa, 04 de outubro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
Relator
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GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002913-05.2013.815.0131 – 4ª Vara de
Cajazeiras 

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Cajazeiras,
em face da sentença de fls. 115/116v, proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Cajazeiras que, nos
autos da Ação de Repetição de Indébito proposta por João Henrique Gonçalves Neto, julgou
parcialmente  procedente  o  pedido  inicial,  condenando  o  demandado  na  devolução  das
importâncias pecuniárias pagas a maior, a título de IPTU, desde 17 de outubro de 2008, com
juros de 0,5% a.m. e correção monetária pela TR. Sem custas e honorários rateados a serem
fixados em liquidação de sentença.

Inconformado,  o  promovido  apresentou  recurso  apelatório  (fls.
118/123) afirmando que a condenação na restituição dos valores pagos a título de IPTU foi
extra petita, pugnando pela anulação da sentença. Ultrapassada essa prejudicial, pugna pela
total improcedência da demanda.

Contrarrazões (fls. 126/128).

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu
parecer de fls. 136/138, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

 
É o relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 05 de março de 2018.

João Batista Barbosa
Relator – Juiz convocado
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