
Apelação Cível n. 2014.047933-2, de Caçador
Relator: Des. Subst. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. RESPONSABILIDADE
PELO PAGAMENTO DE IPVA. ALEGAÇÃO DE QUE O
VEÍCULO FOI OBJETO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM
MOMENTO ANTERIOR, APESAR DO BEM AINDA ESTAR
REGISTRADO EM NOME DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA.
ÔNUS QUE LHE COMPETIA (ART. 333, I, DO CPC).
PROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO PARA JULGAR
IMPROCEDENTE O PEDIDO.

EXECUÇÃO FISCAL AINDA NÃO PROPOSTA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS CRÉDITOS RELATIVOS
AOS EXERCÍCIOS DE 2004 A 2010 CONFIGURADA.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO (CPC, ART. 219, § 5º).

"'A legislação catarinense prevê épocas diferenciadas para o
pagamento do IPVA, variáveis de acordo com o final da placa do
veículo. Por consequência, o prazo prescricional passa a contar
do último dia do mês estabelecido para o pagamento (REsp. n.
1.069.657, rel. Benedito Gonçalves). Computado esse marco
como termo inicial, está consumada a prescrição parcial do
crédito tributário' (AC n. 2010.013289-6, rel. Des. Vanderlei
Romer, j. 27.4.2010)" (AC n. 2011.079660-0, de Indaial, rel. Des.
Subst. Rodrigo Collaço, DJe 18-5-2012)." (AI n. 2013.082945-5,
da Capital, rel. Des. Jorge Luiz de Borba, j. 8-4-2014).

ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
CONDENAÇÃO DA AUTORA.

"Os honorários advocatícios são 'devidos quando a atuação
do litigante exigir, para a parte adversa, providência em defesa de
seus interesses" (REsp n. 137.285, Min. Barros Monteiro, j.
9-12-1997)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2014.047933-2, da comarca de Caçador (2ª Vara Cível), em que é apelante o Estado
de Santa Catarina e apelada Vera Lucia Alves dos Santos:

A Primeira Câmara de Direito Público decidiu, à unanimidade, prover o
recurso e, de ofício, declarar prescritos os créditos tributários relativos aos exercícios



de 2004 a 2010. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Carlos Adilson Silva (Presidente) e Jorge Luiz de Borba.

Florianópolis, 1º de março de 2016.

Paulo Henrique Moritz Martins da Silva
RELATOR
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RELATÓRIO

Vera Lúcia Alves dos Santos propôs "ação anulatória de lançamento
tributário" em face do Estado de Santa Catarina.

Alegou que, em 19-5-1994 seu veículo foi objeto de apropriação
indébita. Todavia, foi notificada para pagamento do IPVA desse automóvel referente
aos anos de 2004 à 2012.

Apesar de não ter comunicado o fato ao Detran, asseverou não ser
responsável pelas dívidas.

Aduziu, ainda, estar configurada a decadência do crédito tributário.
Postulou a declaração de inexistência de débito e indenização por dano

moral em razão da inscrição de seu nome no Cadin.
Em contestação, o ente público sustentou: 1) não se operou a

decadência; 2) ausência de prova da apropriação indébita; 3) inexistência de dano
moral e 4) no caso de procedência, os honorários devem ser arcados pela autora (f.
28/41).

Foi proferida sentença cuja conclusão é a seguinte:

Isso posto, com resolução de mérito, na forma do art. 269, I, do Código de
Processo Civil, julgo, em parte, procedente o pedido formulado por Vera Lúcia Alves
dos Santos contra o Estado de Santa Catarina e, por consequência, declaro a
inexistência do crédito tributário, em relação a autora, constituído a partir do não
recolhimento do IPVA incidente sobre o veículo Fiat/Pick-up, renavam n. 552866580,
placa n. LZG 1238, ano 1985, cujo valor está representado na Certidão de Dívida
Ativa n. 126030764114.

Diante da sucumbência recíproca, incide a regra do art. 21 do Código de
Processo Civil.

Condeno, assim, as partes ao pagamento, em partes iguais, das custas
processuais, isentando, pois, a parte ré, por força do previsto no art. 33 da Lei
Complementar Estadual n. 156/97, e a parte autora, dada sua condição de
beneficiária da justiça gratuita.

Ainda, condeno as partes ao pagamento de verba advocatícia, esta arbitrada
em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo
Civil, devida a cada qual dos patronos, sustando, no entanto, a exigibilidade em
relação à autora, pela mesma razão acima declinada. Não obstante, a compensação,
a teor do enunciado de súmula n. 306 do colendo Superior Tribunal de Justiça. (f.
68/72)

O ente público, em apelação, reafirma a inexistência de prova da
apropriação indébita (f. 76/82).

Com as contrarrazões (f. 86/93), os autos ascenderam, entendendo a d.
Procuradoria-Geral de Justiça ausente o interesse ministerial (f. 102/103).

VOTO

Gabinete Des. Subst. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva



1. Da apropriação indébita
O d. magistrado julgou o pedido parcialmente procedente nos seguintes

termos:

Quanto ao tema de fundo propriamente dito, sustenta a autora que por ter sido
vítima de apropriação indébita há dez anos atrás, não lhe deve ser exigido qualquer
valor a título de tributo inerente a propriedade do veículo Fiat/Pick-up, renavam n.
552866580, placa n. LZG 1238, ano 1985.

Estabelece a Lei Estadual n. 7.543/1988:
Art. 8° Não se exigirá o imposto:
[...]
V - sobre a propriedade;
[...]
i) de veículo automotor que tenha sido objeto de apreensão pelas autoridades

policiais, furto, roubo, apropriação indébita ou estelionato, enquanto não estiver na
posse do proprietário, nos termos do disposto em regulamento.

Sem rodeios, razão assiste à autora.
O fato de a comunicação à autoridade policial ter sido operada

tardiamente não implica na inveracidade do registro (fl. 21), ainda mais quando
o fisco, como lhe competia (art. 333, II, do CPC), não comprovou, sequer
alegou, que o veículo ainda permanece sendo usado pela autora, de sorte a
autorizar a cobrança da exação.

Não merece prosperar, pois, o argumento invocado pelo réu, no sentido de que
se afigura imperiosa a comunicação ao Detran quando a prática de crime contra o
patrimônio envolvendo o veículo, cuja propriedade representa o fato gerador do
imposto exigido.

É que, como visto alhures, a regra de regência, sem qualquer condicionante
desta natureza, confere ao contribuinte o direito de isenção do tributo quando "o
veículo automotor que tenha sido objeto de furto, roubo ou apropriação indébita, [...]
não estiver na posse do proprietário [...]" (art. 8ª, V, alínea "i" da Lei estadual n.
7.543/1988).

A respeito, aliás, não discrepa a jurisprudência.
A responsabilidade pelo pagamento do IPVA incumbe àquele que exerce a

propriedade do veículo. Entretanto, se o automotor foi objeto de furto, roubo ou
apropriação indébita, a vítima do ilícito fará jus a isenção do tributo enquanto durar o
desapossamento, conforme previsão do art. 8ª, V, alínea "i" da Lei estadual n.
7.543/88. (TJSC, AC n. 2009.036566-6, de Araranguá, rela. Desa. Sônia Maria
Schmitz).

E mais:
TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -Â IPVAÂ - VEÍCULO

FURTADO - TRIBUTO NÃO EXIGÍVEL - COMUNICAÇÃO AO DETRAN/SC -
IRRELEVÂNCIA - MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - VERBAS
SUCUMBENCIAIS - CABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS
EQUITATIVAMENTE - RECURSO IMPROVIDO (TJSC, AC n. 2009.028524-1, Rel.
Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. em 1º/2009).

Extrai-se do corpo do acórdão:
O Decreto n. 2.993, de 17 de fevereiro de 1989, que aprovou o Regulamento

do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores do Estado de Santa
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Catarina - RIPVA-SC, tratou o tema como isenção:
Art. 6° São isentos do imposto (Lei n° 7.543, de 30 de dezembro de 1988, art.

8°):
(...)
IV - os proprietários dos seguintes veículos, no que concerne à propriedade

destes:
(...)
i ) - veículo automotor que tenha sido objeto de furto ou roubo, enquanto não

estiver na posse do proprietário;
[...]
§ 3° A isenção prevista na alínea "i" do inciso IV produzirá efeitos a partir do

mês seguinte ao da ocorrência do furto, roubo,Â apropriaçãoÂ indébitaÂ ou
estelionato, até o último dia do mês em que ocorrer a devolução do veículo, ainda
que a título precário, ao seu proprietário (Lei n° 13.359/05).

[...]
Como visto, o parágrafo 3º do art. 8º do Decreto n. 2.993/89 foi expresso no

sentido de que a isenção doÂ IPVAÂ para veículos furtados produzirá efeitos a
partir do mês seguinte ao da ocorrência do furto, até o último dia do mês em que
ocorrer a devolução do veículo, ainda que a título precário, ao seu proprietário.

Assim, no caso concreto comprovado o furto ocorrido no ano de 1999, evidente
que a isenção atingiria oÂ IPVAÂ de 2000 a 2003, uma vez que não se tem notícias
da devolução do veículo.

[...]
Comprovado nos autos que o veículo não era mais de propriedade do

executado nos anos em que ocorreu o fato gerador doÂ IPVAÂ constante na CDA
que fundamenta a execucional, forçoso reconhecer a sua ilegitimidade passiva para
responder pelo débito, devendo o feito ser julgado extinto sem análise do mérito (art.
267, VI, do CPC)" (TJSC - AC n. 2009.028524-1, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch
Luz, j. em 1º/2009). (grifou-se)

Data venia, o recurso merece ser provido.
Ao revés do que constou na sentença, segundo o art. 333, I, do CPC, o

ônus da prova incumbe "ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito".
Mutatis mutandis, confira-se desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO
À BAIXA DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO.
IPVA. INSURGÊNCIA CONTRA O INTERLOCUTÓRIO QUE NÃO RECONHECEU O
PAGAMENTO DE PARTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS IMPUGNADOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO IPVA RELATIVO AOS
EXERCÍCIOS DE 2008 A 2011 E 2013. ÔNUS PROBATÓRIO DO QUAL NÃO SE
DESINCUMBIU O AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. REQUISITOS DO ART. 273 DO DIPLOMA PROCESSUAL NÃO
CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Para antecipar, total ou parcialmente os efeitos da tutela jurisdicional, além da
prova inequívoca, o magistrado deverá se convencer da verossimilhança da
alegação.
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Hipótese em que, diante da falta de comprovação nos autos acerca do
pagamento do IPVA relativo aos exercícios de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2013, mas
só quanto àqueles de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2012 - ônus probatório do qual
não se desincumbiu, em linha de princípio, o autor da ação -, devem permanecer
gravando o veículo perante o órgão de trânsito as pendências financeiras em relação
ao mencionado tributo.

É que, nos termos do art. 333, I, do Código de Processo Civil, compete ao
autor da ação comprovar o fato constitutivo do seu direito, in casu, a extinção do
crédito tributário pelo pagamento, conforme previsto no art. 156, I, do Código
Tributário Nacional. (AI n. 2013.075516-7, de Ituporanga, rel. Des. Carlos Adilson
Silva, j. 12-5-2015)

A requerente alega que seu veículo foi objeto de apropriação indébita
em 19-5-1994. Entretanto, para comprovar, trouxe apenas um boletim de ocorrência
datado de 14-11-2012 (f. 21).

O simples BO, de caráter unilateral e realizado 18 anos após os fatos,
não serve isoladamente como prova apta a ensejar a anulação das dívidas.

Não foi juntado inquérito policial ou algum outro documento que ateste a
apropriação indébita.

Além disso, na audiência de instrução e julgamento, a informante ouvida
em juízo não afirmou categoricamente que houve o delito.

A autora poderia ter solicitado, por exemplo, a oitiva de Vilmar Ribeiro da
Silva Â– pessoa indicada no BO como sujeito ativo da apropriação Â– para
demonstrar que não está mais na posse do carro. Contudo, nada fez.

Assim, diante da insuficiência probatória acerca da efetiva apropriação
do veículo descrito na inicial, o pedido deve ser julgado improcedente.

Colhe-se da jurisprudência deste Tribunal em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IPVA. SUJEITO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE
ALIENAÇÃO DE MOTOCICLETA EM PERÍODO ANTERIOR AOS EXERCÍCIOS
DEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. PROVA
TESTEMUNHAL CONTRADITÓRIA E NÃO CONVINCENTE. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Para determinar o aspecto pessoal da relação tributária, deve o julgador
verificar, ante a ocorrência da subsunção do fato gerador à hipótese de incidência
(em se tratando de IPVA), a quem a propriedade, consubstanciada no direito de usar,
gozar e dispor da coisa (CC, art. 1.228 c/c CTN, art. 110), pertence em cada caso
particular.

Infere-se que o contribuinte/apelante sustentou que não era proprietário da
motocicleta na época dos exercícios devidos com base apenas na prova
testemunhal, sem contar com um recibo de venda, com o certificado de registro de
veículo ou com o registro da transferência da propriedade perante o Detran. Para
piorar, a prova testemunhal é vazia, sem um conteúdo que pudesse convencer o
Juízo acerca do alegado. (AC n. 2012.092428-8, de Barra Velha, rel. Des. Júlio
César Knoll, j. 14-8-2014)

Gabinete Des. Subst. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva



De minha relatoria: AC n. 2013.012304-7, de Içara, j. 10-3-2015.

2. Da prescrição
É sabido que "a prescrição da pretensão pode e deve ser declarada de

ofício (CPC, art. 219, § 5º)" (AC n. 2010.061493-4, de Jaraguá do Sul, rel. Des.
Newton Trisotto, j. em 22-6-2012).

No caso em exame, a autora foi notificada para pagamento do IPVA dos
exercícios de 2004 à 2012.

Levando-se em conta o final da placa do veículo ser "8", os tributos
deveriam ser pagos respectivamente até os dias 31-8-2004, 31-8-2005, 31-8-2006,
31-8-2007, 31-8-2008, 31-8-2009, 31-8-2010, 31-8-2011 e 31-8-2012, termos iniciais
da prescrição.

O Estado, até o presente momento, não promoveu a execução dos
créditos tributários (f. 111/114).

Como é cediço, o ajuizamento de ação anulatória não configura hipótese
suspensiva do prazo prescricional.

Sobre o tema, decidiu esta Corte:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO JULGADO
EXTINTO EM FACE DA PRESCRIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO
PROVIDO.

01. "A confissão e o parcelamento da dívida tributária ensejam a interrupção, e
não a suspensão, do prazo prescricional (art. 174, p. único, do CTN, c/c a Súmula
248/TFR), o qual recomeça a fluir, em sua integralidade, no dia em que o devedor
deixa de cumprir o acordo celebrado" (STJ, T-2, REsp n. 1.290.015, Min. Mauro
Campbell Marques; T-1, AgRgREsp n. 1.237.926, Min. Francisco Falcão).

02. "A existência de ação anulatória por si só não tem o condão de
suspender o prazo prescricional de acordo com o art. 585, § 1º do CPC" (STJ,
T-2, REsp n. 711.309, Min. Mauro Campbell Marques; REsp n. 592.321, Min. João
Otávio de Noronha; T-1, REsp n. 786.721, Min. Teori Albino Zavascki; REsp n.
72.689, Min. Demócrito Reinaldo).

Tendo decorrido mais de cinco anos da data em que o contribuinte foi excluído
do Programa Catarinense de Recuperação Fiscal - Refis/SC, o fato de a Fazenda
Pública ainda não ter proposto a execução fiscal conduz à extinção do crédito
tributário (CTN, arts. 156, V, e 174). (grifou-se) (AC n. 2012.013358-8, de Brusque,
rel. Des. Newton Trisotto, j. 01-10-2013)

Assim, contando-se o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 174 do
CTN, as dívidas de 2004 a 2010 estão prescritas, remanescendo a higidez quanto às
de 2011 e 2012.

Confira-se precedente desta Câmara:

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA.
PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES REFERENTES A DÉBITOS VENCIDOS MAIS
DE CINCO ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES.
RECURSO NÃO PROVIDO.
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"'A legislação catarinense prevê épocas diferenciadas para o pagamento do
IPVA, variáveis de acordo com o final da placa do veículo. Por consequência, o prazo
prescricional passa a contar do último dia do mês estabelecido para o pagamento
(REsp. n. 1.069.657, rel. Benedito Gonçalves). Computado esse marco como termo
inicial, está consumada a prescrição parcial do crédito tributário' (AC n.
2010.013289-6, rel. Des. Vanderlei Romer, j. 27.4.2010)" (AC n. 2011.079660-0, de
Indaial, rel. Des. Subst. Rodrigo Collaço, DJe 18-5-2012). (AI n. 2013.082945-5, da
Capital, rel. Des. Jorge Luiz de Borba, j. 8-4-2014)

3. Honorários
O Fisco não deu causa ao ajuizamento da demanda, uma vez que

direcionou a notificação àquele contribuinte que constava de seus registros como
proprietário do bem.

Assim, a verba deverá ser suportada pela autora, pois foi quem deu
causa à propositura da ação.

A propósito, veja-se:

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO -
ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO (DETRAN) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

"1. Compete ao Estado eleger os responsáveis pelo pagamento do Imposto
Sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. Ante a ausência de expressa
previsão legal, não é possível reconhecer que 'o contribuinte do IPVA é o proprietário
do veículo, presumindo-se como tal a pessoa em cujo nome o veículo esteja
licenciado pela repartição competente' (Hugo de Brito Machado), pois a lei é 'a única
fonte aceitável e válida para a instituição de presunções e ficções no direito tributário'
(Iso Chaitz Scherkerkewitz); 'é inconstitucional a utilização de ficções jurídicas em
Direito Tributário' (Maria Rita Ferragut).

Em Santa Catarina, 'pelo pagamento do imposto sobre propriedade de veículos
automotores (IPVA) responde o proprietário. Assim deve ser porque o legislador
catarinense o elegeu como sujeito passivo do tributo e não aquele em cujo nome o
veículo se encontra registrado na repartição de trânsito (Lei 7.543/88, art. 2º)' (AC n.
2004.020394-2, Des. Newton Trisotto).

2. Os honorários advocatícios são 'devidos quando a atuação do litigante exigir,
para a parte adversa, providência em defesa de seus interesses' (REsp n. 137.285,
Min. Barros Monteiro).

Se o executado, em cujo nome se encontra registrado o veículo, deu causa ao
ajuizamento da execução fiscal por não ter comunicado a sua alienação (CTB, art.
134), não responde o Estado, conquanto vencido, pelos honorários advocatícios"
(AC n. 2008.061110-6, Des. Newton Trisotto). (AC n. 2009.063708-6, de São José,
rel. Des. Newton Trisotto, p. 8-10-2010)

Na fixação dos honorários, deve-se observar o grau de zelo do
profissional, a natureza e a importância da causa (art. 20, §§ 3º e 4º do CPC).

Levando-se em conta que o valor atualizado da dívida é de
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aproximadamente R$ 670,00 e a natureza do litígio, fixo a verba em R$ 200,00.

4. Conclusão
Voto pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pedido.
De ofício, declaro prescritos os créditos tributários de IPVA relativos ao

Veículo Fiat/Pick-up, Placa LZG 1238, dos exercícios de 2004 a 2010.
Arcará a autora com custas e honorários fixados em R$ 200,00,

suspensa a exigibilidade por força do art. 12 da Lei n. 1.060/1950.
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