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APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO 
ORDINÁRIA.  ARRECADAÇÃO DO ICMS. REPASSE 
AOS MUNICÍPIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 158, IV, DA 
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
DEDUÇÃO  DOS  INCENTIVOS  FISCAIS. 
RESTITUIÇÃO DOS VALORES NÃO REPASSADOS. 
OBSERVÂNCIA  DA  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL. 
CORREÇÃO  DOS  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS 
FIXADOS.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO. 
IRRESIGNAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DAS ALEGAÇÕES 
RECURSAIS. PRECEDENTES DO STF E DO TJPB. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 557, “CAPUT”, DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL. SEGUIMENTO NEGADO.

- O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de 
que o repasse da quota constitucionalmente devida aos 
Municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em 
programa de benefício fiscal de âmbito estadual. 

“O relator negará seguimento a recurso manifestamente 
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto 
com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do 
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de 
Tribunal Superior” (art. 557, “caput”, do CPC)

Vistos etc. 

Trata-se de Remessa  Necessária  e  de  Apelação  Cível 

interposta pelo Estado da Paraíba, inconformado com a sentença exarada pelo 

Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da 
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Ação Ordinária  movida pelo  Município  de  Riacho  de  Santo  Antônio, julgou 

procedente o pedido para determinar que o repasse da cota-parte do ICMS do 

Município seja constituído de 25% da receita total apurada, sem a exclusão das 

isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  concedidos  unilateralmente  pelo 

Estado da Paraíba, bem como, determinar a devolução dos valores pagos a 

menor  ao  Município  de  Riacho  de  Santo  Antônio,  respeitada  a  prescrição 

quinquenal.

O  Apelante,  em suas razões recursais, preliminarmente, 

questionou a inadmissibilidade da via eleita pelo Autor e a impossibilidade de 

pedido genérico. No mérito, a incompetência tributária do Município para dispor 

sobre os aspectos do ICMS, bem como, o fato da isenção operar no âmbito do 

próprio exercício de competência. Aduziu, ainda, a possibilidade de os Estados 

instituírem  a  função  extrafiscal  ao  ICMS  na  forma  proporcional  e  razoável 

segundo  os  termos  constitucionais.  Por  fim,  pugnou  pela  minoração  dos 

honorários advocatícios (fls. 187/207).

Contrarrazões às fls. 209/235.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça 

opinou pela rejeição das preliminares e desprovimento da Apelação Cível e da 

Remessa Necessária (fls. 265/273).

É o relatório.

DECIDO

Inicialmente, cabe analisar as preliminares de inadequação da 

via eleita e impossibilidade de pedido genérico. 

Com efeito, em que pesem as alegações do Estado da Paraíba, 

entendo  que  a  narrativa  dos fatos  e  a  descrição da causa  de  pedir  foram 

formuladas de modo claro e preciso, deixando evidente os fundamentos da 

pretensão de reconhecimento do direito de receber o repasse das diferenças 

dos valores do ICMS – Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, 

sem  que  fosse  reduzido,  do  montante  constitucional  a  ser  repassado,  os 
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benefícios, incetivos e isenções fiscais concedidas pelo Promovido. 

Portanto,  REJEITO a  preliminar  de  formulação  de  pedido 

genérico. 

Quanto à preliminar  de inadequação da via  eleita,  tendo em 

vista que que tal matéria implicará na análise acerca da titularidade da verba 

questionada, tenho que se confunde com o mérito do recurso, motivo pelo qual 

a analisarei, concomitantemente, com a apreciação meritória propriamente dita.

Dessa  forma,  sabe-se  que  o  art.  158,  IV,  da  Constituição 

Federal  garante  aos  municípios  a  repartição  das  receitas  tributárias,  da 

seguinte forma: 
Art. 158. Pertencem aos Municípios: 

(…)  IV  –  vinte  e  cinco  por  cento  do  produto  da 
arrecadação  do  imposto  do  Estado  sobre  operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação. 

Ressalto  que  a  repartição  das  receitas  tributárias  propicia  o 

pleno exercício, pelos entes federados contemplados constitucionalmente, das 

capacidades  de  auto-governo  e  de  auto-administração  e,  no  caso  dos 

Municípios, ainda enaltece a autonomia municipal que se constitui em um dos 

pilares fundamentais da República Federativa do Brasil. 

Nessa senda, não merece respaldo a indignação do Estado, 

pois  é  inadmissível  que  disponha  da parcela  do  ICMS destinada ao Autor,  

violando, portanto, o pacto federativo. Da mesma forma, não procede a tese de 

que  o  repasse  dos  25% (vinte  e  cinco  por  cento)  somente  ocorra  após  a 

arrecadação, haja vista que a concessão dos incentivos fiscais em face de ser 

anterior à arrecadação, não tolhe qualquer direito do Município. 

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento 

no sentido de que não é constitucional o desconto de parcela dos valores do 

ICMS. Veja-se: 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
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EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  TRIBUTÁRIO. 
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E 
SERVIÇOS  -  ICMS.  AUSÊNCIA  DE 
PREQUESTIONAMENTO  DA  MATÉRIA 
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO 
DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS PELO 
ESTADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO 
QUAL SE  NEGA PROVIMENTO.  (Ag.Reg.  no  Recurso 
Extraordinário com Agravo 664.844/Goiás. Relatora: Min. 
Cármen  Lúcia.  Agravante:  Estado  de  Goiás.  Agravado: 
Município de Pontalina. DJE 06/03/2012). 

CONSTITUCIONAL.  ICMS.  REPARTIÇÃO DE RENDAS 
TRIBUTÁRIAS. PRODEC. PROGRAMA DE INCENTIVO 
FISCAL  DE  SANTA  CATARINA.  RETENÇÃO,  PELO 
ESTADO,  DE  PARTE  DA  PARCELA  PERTENCENTE 
AOS  MUNICÍPIOS.  INCONSTITUCIONALIDADE.  RE 
DESPROVIDO.  I  -A parcela  do imposto estadual  sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações  de  serviços  de  transporte  interestadual  e 
intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art. 
158,  IV,  da Carta Magna pertence de pleno direito  aos 
Municípios. II  - O repasse da quota constitucionalmente 
devida aos Municípios  não pode sujeitar-se à condição 
prevista  em  programa  de  benefício  fiscal  de  âmbito 
estadual.  III  -  Limitação  que  configura  indevida 
interferência  do  Estado  no  sistema  constitucional  de 
repartição  de  receitas  tributárias.  IV  -  Recurso 
extraordinário  desprovido.  (STF.  Recurso  Extraordinário 
nº  572.762-RG/SC,  Relator  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski. DJ 5.9.2008)  

Aliás, o TJPB, seguindo a orientação jurisprudencial emanada 

do STF, vem, seguidamente, decidindo a matéria no mesmo sentido. Leia-se:

REMESSA  NECESSÁRIA.  COMANDO  JUDICIAL  EM 
DESFAVOR  DA  FAZENDA.  CONHECIMENTO  DE 
OFÍCIO.  Está  sujeito  ao  duplo  grau  de  jurisdição 
obrigatório o comando judicial proferido contra os entes 
estatais. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. 
AÇÃO  ORDINÁRIA.  PRELIMINAR  DE  INÉPCIA  DA 
INICIAL  POR  FORMULAÇÃO  DE  PEDIDO 
INDETERMINADO.  REJEIÇÃO.  TRIBUTÁRIO.  ICMS. 
REPASSE  DA  COTA  DO  ICMS  AOS  MUNICÍPIOS. 
CONCESSÃO  DE  INCENTIVOS  FISCAIS  PELO 
ESTADO  SOBRE  A  PARTE  PERTENCENTE  À 
EDILIDADE.  IMPOSTO  DE  RECEITA  PARTILHADA. 
BURLA AO ART. 158, IV, DA CF/88. IMPOSSIBILIDADE. 
RECURSOS  EM  CONFRONTO  COM 
JURISPRUDÊNCIA DO  STF  E  DESTE TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. SEGUIMENTOS NEGADO. -PRELIMINAR DE 
INÉPCIA DA INICIAL: Verificando da inicial proposta que 
da  narração  dos  fatos  conduz  à  conclusão  lógica  e 
verificando que o pedido é  certo e  determinado,  posto 
que  não  feito  genericamente,  impõe-se  a  rejeição  da 

4



Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0020817-25.2011.815.2001

preliminar de inépcia da inicial.  REJEIÇÃO. -  MÉRITO: 
NO  IMPOSTO  DE  RECEITA  PARTILHADA COMO  O 
ICMS,   O  ESTADO  NÃO  PODE  CONCEDER 
INCENTIVO  FISCAL  SOBRE  A  COTA-PARTE 
PERTENCENTE  AOS  MUNICÍPIOS.  PRECEDENTES 
DO STF. - ¿1. TRIBUTO. Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias e Serviços - ICMS. Programa de incentivo 
fiscal estadual. Concessão de crédito presumido sobre a 
parte  pertencente  aos  municípios.  Burla  à  sistemática 
constitucional  de  repasse  das  cotas  municipais. 
Inadmissibilidade. Suspensão de tutela antecipada(TJPB 
-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº 
00972036220128152001, - Não possui -, Relator DESA. 
MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, j. Em 15-12-
2014)

PRELIMINAR.  PEDIDO  INCERTO.  INOCORRÊNCIA. 
ENTENDIMENTO  CONSOLIDADO.  REJEIÇÃO  DA 
QUESTÃO  PRÉVIA.  Estando  o  pedido  devidamente 
delimitado e inequívoco, não se deve acoimá-lo de incerto 
e  genérico.  APELAÇÃO  CÍVEL  DO  ESTADO  DA 
PARAÍBA.  REPASSE  DA  COTA  DO  ICMS  AOS 
MUNICÍPIOS.  ART.  158,  IV,  DA  CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL.  REPARTIÇÃO  DA  RECEITA.  DESCONTO 
DOS INCENTIVOS FISCAIS. ISENÇÃO HETERÔNOMA. 
IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DO  STF. 
RESPEITO  AO  POSICIONAMENTO  DO  PRETÓRIO 
EXCELSO. JUROS DE MORA. PERCENTUAL. ART. 1º-F 
DA LEI  N.  9.494/97.  INAPLICABILIDADE.  EXISTÊNCIA 
DE  REGRA  ESPECÍFICA.  ART.  10,  PARÁGRAFO 
ÚNICO,  DA LEI  COMPLEMENTAR N.  63/90.  UM POR 
CENTO  AO  MÊS.  TERMO  INICIAL.  DATA  DA 
TRANSFERÊNCIA.  ENTENDIMENTO  DESTA  CORTE. 
PROVIMENTO  PARCIAL DO  APELO.  -  No  cálculo  da 
parcela  do ICMS a ser  repassada aos municípios  (art. 
158,  IV,  da  Constituição  Federal),  não  pode  haver  a 
incidência  dos  benefícios  fiscais  concedidos  pelos 
Estados,  porquanto  se  consubstanciaria  em  isenção 
heterônoma.  Precedentes  do  STF.  -  O  Plenário  do 
Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 572.762, da 
relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, decidiu que o 
repasse de parcela do tributo devida aos Municípios não 
pode ficar sujeito aos planos de incentivo fiscal do ente 
maior,  no  caso,  o Estado,  sob pena de ferir  o  sistema 
constitucional de repartição de receitas. (RE 535135 AgR, 
Relator(a): Min. AYRES (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do 
Processo  Nº  00200343320118152001,  -  Não  possui  -, 
Relator DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 21-11-2014) 

Por  fim,  no  tocante  à  fixação  dos  honorários  advocatícios, 

entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) remunera de forma digna o 

trabalho exercido pelo Advogado do Recorrido, eis que ilógico admitir que um 

profissional com graduação superior tenha que receber quantia inferior por um 

trabalho em que se dedicou por mais de um ano.
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O “caput” do artigo 557 do CPC, por sua vez, assim dispõe:

“O relator negará seguimento a recurso manifestamente 
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto 
com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do 
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de 
Tribunal Superior” 

Por tais razões, nos termos do “caput” do art. 557 do Código de 

Processo Civil, em harmonia com o parecer ministerial, NEGO SEGUIMENTO 
ao recurso de Apelação Cível e à Remessa Necessária.

Publique-se.

Comunicações necessárias.

João Pessoa, _____ de fevereiro de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
                            Relator 
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