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AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  ORDINÁRIA.
PRELIMINAR.  PEDIDO  GENÉRICO.
INOCORRÊNCIA.  PEDIDO  CERTO  E
DETERMINADO.  OBSERVÂNCIA  AOS  TERMOS
DO ART. 286, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
MÉRITO.  ARRECADAÇÃO DO ICMS -  IMPOSTO
SOBRE  CIRCULAÇÃO  DE  MERCADORIAS  E
SERVIÇOS.  REPASSE  AOS  MUNICÍPIOS.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  158,  IV,  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO  DOS  INCENTIVOS  FISCAIS.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES NÃO REPASSADOS.
RAZÕES RECURSAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO
DESACERTO DO DECISUM. DESPROVIMENTO.

- O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
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insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória,  terminativa  ou  definitiva,  proferida
pelo relator.

- Sendo o pedido inicial certo e determinado, não há
que se falar em violação ao art.  286, do Código de
Processo Civil.

- Os municípios não devem se sujeitar, no tocante à
repartição  de  receitas,  aos  programas  de  incentivo
propostos  pelos  Estados-membros,  sob  pena  de
ofensa ao art. 158, IV, da Constituição Federal.

-  É  de  se  manter  a  decisão  monocrática  que,  com
fundamento no art. 557, do Código de Processo Civil,
proveu  parcialmente  o  apelo  e  a  remessa  oficial,
sobretudo  quando  as  razões  recursais  são
insuficientes  para  infirmar  a  fundamentação  da
decisão agravada.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO,  fls.  152/165,
interposto pelo Estado da Paraíba contra a decisão monocrática de fls. 136/150, que
proveu parcialmente o Recurso de Apelação e a Remessa Oficial.

Em suas razões, o recorrente, inicialmente, repisa a
preliminar arguida na apelação, qual seja, inépcia da inicial por ausência de pedido
certo  e  determinado,  o  que,  na  sua  ótica,  compromete  os  limites  do  julgamento.
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Aduz,  outrossim,  ter  o  decisório  sido  omisso  que  no  tange  à  prefacial  de
inadmissibilidade  da  via  eleita.  No  mérito,  sustenta  a  impropriedade  da  decisão
agravada,  ao  fundamento de  que o  art.  158,  IV,  da  Constituição  Federal  prevê  o
repasse apenas do ICMS - Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços -
efetivamente  arrecadado,  bem  ainda  que  a  decisão  proferida  no  Recurso
Extraordinário nº 572.762 é inaplicável ao caso telado, pois diz respeito à matéria
diversa,  a  saber,  retenção  de  tributo  arrecadado.  Defende,  também,  que os
municípios  não  são  competentes  para  dispor  dos  aspectos  tributários  do  ICMS -
Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços -, sob pena de afronta ao art.
155, caput, II, da Constituição Federal. Defende, ainda, que nos termos do art. 97, da
Constituição  Federal,  deve  este  Sodalício,  incidentalmente,  declarar  a
inconstitucionalidade “de todas as normas que estabelecem as isenções, benefícios e
incentivos fiscais no âmbito do ICMS”. Pugna, ademais, a aplicação da Súmula nº
188, do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer a reconsideração da decisão e,
não sendo esse o entendimento, que o recurso seja levado ao julgamento do órgão
colegiado.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Como  é  cediço,  qualquer  decisão  proferida  pelo
relator  pode  ser  revista  por  órgão  de  maior  envergadura,  assim  definido  pelas
normas  regimentais de  cada  tribunal,  porquanto,  nada  obstante,  em  algumas
situações,  a  delegação  de  atribuições  ao  membro  da  corte  seja  necessária  à
racionalização  da  atividade  jurisdicional,  a  competência  para  julgamento  é,  em
última análise, do colegiado.

O  agravo  interno  apresenta-se  como  uma
modalidade  de  insurgência,  cabível  contra  decisão  interlocutória,  terminativa  ou
definitiva,  proferida  solitariamente  pelo  relator,  permitindo  que  a  decisão
impugnada seja submetida à competência do colegiado, através de nova suscitação
de seu pronunciamento a respeito do caso.
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No caso dos autos, em que pese a argumentação do
insurgente, não vislumbro razões para reconsiderar a decisão hostilizada, sobretudo
por  não  constar,  no  inconformismo,  fundamentação  capaz  de  demonstrar  o  seu
desacerto.

Com  efeito,  a  preliminar  arguida  nas  razões  do
regimental, qual seja, violação ao art. 286, do Código de Processo Civil, por ausência
de pedido certo e determinado  , já foi devidamente enfrentada e rechaçada por esta
relatoria quando do julgamento da apelação, fls. 136/150.

Com efeito,  a  narrativa  dos  fatos  e  a  descrição  da
causa de pedir foram formulados em conformidade com o pedido final, não havendo
razão  para  falar  em  violação  ao  art.  286,  do  Código  de  Processo  Civil,  pois
perfeitamente claro o pedido exposto na petição inicial, qual seja, que o ente estatal
utilize para o cálculo da cota parte do seu ICMS - Imposto Sobre a Circulação de
Mercadorias e Serviços -, a alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) do produto de
arrecadação, sem a exclusão dos valores relativos a todos os benefícios, isenções e
incentivos fiscais concedidos unilateralmente pelo Governo do Estado.

Da  mesma  forma,  não  assiste  razão  ao  agravante
quando assevera  não  ter  sido  enfrentada  a  prefacial  de  inadmissibilidade  da  via
eleita,  haja  vista  esta  relatoria,  quando  da  análise  da  questão,  ter  consignado
expressamente  que  tal  prefacial,  por  confundir-se  com  o  mérito,  com  ele  seria
analisada.

No  que  tange  ao  mérito  do  regimental,  o
entendimento desta Corte de Justiça é firme no sentido de que os municípios não
devem se sujeitar,  no que diz respeito à repartição de receitas,  aos programas de
incentivo e isenções propostos pelos Estados-membros, sob pena de ofensa ao art.
158, IV, da Constituição Federal.  Igualmente, não merece guarida a tese de que o
repasse da alíquota apenas ocorre após a arrecadação do imposto, uma vez que a
concessão de incentivos fiscais, além de ser realizado de forma unilateral pelo Estado,
antecede  a  arrecadação,  não  podendo  o  Município  ter  prejudicado  direito
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reconhecido pela Constituição Federal.

Sendo  assim,  “Impõe-se  a  condenação  do  estado,
quando este não comprova que efetuou a transferência integral da respectiva quota
do ICMS pertencente ao município/autor, conforme determina o art. 158, IV, da CF/
88.” (TJPB;  AC 0040994-59.2001.815.2001;  Quarta Câmara Especializada Cível;  Rel.
Des. João Alves da Silva; DJPB 05/03/2014).

A título  de  ilustração,  cito  o  seguinte  julgado  da
Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça:

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.
PRELIMINARES.  INADMIBBILIDADE  DA  VIA
ELEITA  PELO  AUTOR.  AÇÃO  ORDINÁRIA.
REJEIÇÃO  AUSÊNCIA  DE  DOCUMENTO
ESSENCIAL  À  PROPOSITURA  DA  AÇÃO.
REJEIÇÃO.  LITISCONSORTE  PASSIVO
NECESSÁRIO  DOS  DEMAIS  MUNICÍPIOS  DO
ESTADO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  ARRECDAÇÃO
DO  ICMS-IMPOSTO  SOBRE  CIRCULAÇÃO  DE
MERCADORIAS  E  SERVIÇOS.  REPASSE
INTEGRAL  PELO  ESTADO  AOS  MUNICÍPIOS.
COTA-PARTE DE VINTE E CINCO POR CENTO.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  158,  IV,  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  VEDAÇÃO  DE
DEDUÇÃO  DOS  INCENTIVOS  FISCAIS.
PRECEDENTES  DO  STF  E  DESTE  TRIBUNAL.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO  DA  REMESSA  E  DO
RECURSO  VOLUNTÁRIO.  1.  A  preliminar  de
inadequação  da  via  eleita  não  merece  prosperar,
porquanto possível a propositura de ação ordinária
cujo objetivo é o de que seja determinado ao estado o
repasse do ICMS na ordem de 25%, declarando uma
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relação jurídica  já  existente.  2.  Os documentos  que
instruíram  a  inicial  comprovam  a  existência  da
relação  jurídica  entre  as  partes,  indispensáveis  à
propositura da presente ação. 3. Inexiste impacto na
órbita  jurídica  dos  demais  municípios  que
compartilham da arrecadação do ICMS estadual, não
sendo o caso de litisconsorte passivo necessário. 4. O
repasse de parcela do ICMS devida aos municípios
não pode ficar sujeita aos planos de incentivo fiscal
do  estado,  sob  pena  de  violar  o  sistema
constitucional  de repartição de receitas.  (TJPB;  Rec.
0013646-41.2009.815.0011;  Quarta  Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Juiz Conv.  Marcos Coelho
de Salles; DJPB 12/12/2013).

Nessa ordem de ideias, o decisório combatido, no que
tange as questões arguidas no regimental, consignou, fls. 141/148: 

Passo  ao  exame  da  controvérsia,  começando  pela
apreciação  da  preliminar  arguida  nas  razões  da
apelação, qual seja,  violação ao art. 286, do Código
de Processo Civil,  por ausência de pedido certo e
determinado.
Não  assiste  razão  ao Estado  da  Paraíba, quando
alega  que  o  pedido  contido  na  exordial  não  se
encontra  devidamente  delimitado,  eis  que,
analisando  a  petição  inicial,  observa-se  que  a
narrativa dos fatos e a descrição da causa de pedir
foram formulados em conformidade com o pedido,
não havendo que se falar em violação ao art. 286, do
Código de Processo Civil, haja vista restar claro que a
intenção do autor é que o ente estatal  utilize para o
cálculo da cota parte do seu ICMS - Imposto Sobre a
Circulação de Mercadorias e Serviços -, a alíquota de
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25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  do  produto  de
arrecadação, sem a exclusão dos valores relativos a
todos  os  benefícios,  isenções  e  incentivos  fiscais
concedidos unilateralmente pelo Governo do Estado.
A  propósito,  calha  transcrever  trecho  do  parecer
ministerial, fl. 130:
Com  efeito,  desprende-se  da  exordial  a  causa  de
pedir,  bem como pedido  jurídico  correlato,  certo  e
determinado, no sentido de que seja reconhecido o
direito  do  município  de  receber  sua  cota  de  25%
relativo  ao  ICMS  sem  a  exclusão  de  isenções,
benefícios e incentivos concedidos pelo Estado.
Sendo  assim,  estando  o  pedido  inicial  em
conformidade  com  o  enunciado  no  art.  286,  do
Código de Processo Civil, rejeito a preliminar.
Concernente à preliminar de inadmissibilidade da
vial eleita, sob o argumento de que a “propositura de
uma  demanda  de  ressarcimento  sobre  valores  que
nunca ingressaram no Erário obviamente incorre em
falta  de  interesse  jurídico”,  fl.  91,  por  confundir-se
com o mérito, será com ele analisado conjuntamente.
No  mérito,  em  razão  das  questões  abordadas  na
apelação  e  na  sentença  se  entrelaçarem,  analisarei
conjuntamente as questões discutidas na apelação e
na remessa oficial.
Com  feito,  o  art.  158,  IV,  da  Constituição  Federal,
garante  aos  municípios  a  repartição  das  receitas
tributárias, senão vejamos:
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
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intermunicipal e de comunicação.
Destarte, pela ilação que se extrai do artigo, em foco,
o texto constitucional não faz referência a isenção do
citado  imposto  concedido  pelo  ente  público  à
iniciativa  privada.  Ademais,  não  merece  guarida  a
tese de que o repasse da alíquota apenas ocorre após
a arrecadação do imposto, uma vez que a concessão
de incentivos fiscais, além de ser realizado de forma
unilateral  pelo Estado,  antecede a arrecadação,  não
podendo  o  Município  ter  prejudicado  direito
reconhecido pela Constituição Federal.
Por  oportuno,  o  Magistrado  a  quo,  ao  se  debruçar
sobre o assunto, de forma esclarecedora, consignou,
fls. 84/86:
Impõe-se ressaltar que, embora a parcela relativa ao
ICMS  seja  arrecada  pelo  Estado,  esta  integra  o
patrimônio  jurídico  do  Município,  não  podendo  o
ente maior dela dispor.
Porquanto, a alegação de que o Município somente
passaria a ter direito ao repasse do ICMS que fosse
efetivamente arrecadado, não merece ser acolhido.
Qualquer  tipo  de  limitação  do  repasse  de  receitas
tributárias  previsto  pela  Constituição  Federal
configura  interferência  indevida  pelo  estado  no
sistema constitucional de repartição tributária.
(…)
Dessa forma, o Estado da Paraíba ao efetuar o repasse
do ICMS em percentual  inferior ao estabelecido na
Constituição  Federal,  comete  um  ato  de  afronta
direta  ao  sistema  Constitucional  de  repartição  de
rendas
Saliente-se,  ainda,  quanto ao  repasse de parcela do
ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços  -  devida  aos  municípios,  o  Supremo
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Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de
não  ser  constitucional  o  desconto  de  parcela  dos
valores os quais devem ser repassados a estes entes
federados por parte dos Estados.
Neste sentido, os seguintes julgados:
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
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).
E,
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
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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).
Verifica-se  parte  do  referido  julgado,  quando  o
Relator assim se expressou:
...Impressionam, ademais, os fundamentos em que se
apoiou  o  acórdão  recorrido,  segundo os  quais  (fls.
76):  i)  “o  benefício  fiscal  previsto  na  lei  refere-se
exclusivamente à parte da arrecadação do ICMS que
cabe ao Poder Executivo”; e ii) “procede o argumento
(…)  de  que  não  há  postergação  do  pagamento  do
ICMS, mas sim repasse do produto da arrecadação
aos agentes financeiros do FADESC (...)”. Essa última
sigla, esclareço, corresponde ao Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento  da  Empresa  Catarinense,  criado
pela Lei estadual 11.345/00.
(...)
Não merece acolhida, data venia, a alegação de que
o  direito  do  Município  estaria  condicionado  ao
efetivo  ingresso  do  tributo  no  erário  estadual,
porque  apenas  nesse  momento  é  que  passaria  a
existir como receita pública.
Ora,  mesmo  que  se  faça  transite  ao  largo  da
assertiva estampada no acórdão recorrido segundo a
qual “não há postergação do pagamento do ICMS,
mas  sim  repasse  do  produto  da  arrecadação  aos
agentes  financeiros  do  FADESC”  (fl.  76),  ainda
assim não assistiria razão ao recorrente.
É que, segundo a clássica lição de Aliomar Baleeiro,
receita pública ‘é  a entrada que,  integrando-se no
patrimônio  público  sem  quaisquer  reservas,
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condições  ou  correspondência  no  passivo,  vem
acrescer  o  seu  vulto,  como  elemento  novo  e
positivo’.
Isso é exatamente o que se ocorre com a parcela do
imposto a que se refere o art. 158, inciso IV, da Lei
Maior,  a qual  não constitui  receita do Estado,  mas,
sim, dos Municípios, aos quais pertencem de pleno
direito.
O citado mestre, em passagem de outra obra, melhor
esclarece  essa  afirmação  aparentemente  paradoxal,
visto tratar-se de imposto estadual, ao assentar que
‘no federalismo cooperativo, entes estatais podem ser
beneficiários de rendas, relativas a tributos de alheia
competência.  Pode  haver  mesmo  hipótese  de  à
pessoa  competente  não  pertencer  o  produto  da
arrecadação de tributo próprio’.
É o caso da parcela do ICMS mencionada no art. 158,
IV,  da  Carta  Magna,  que,  embora  arrecadada  pelo
Estado, integra de jure o patrimônio do Município,
não podendo o ente maior dela dispor a seu talante,
sob  pena  de  grave  ofensa  ao  pacto  federativo,  de
resto, sanável,  mediante o emprego da ultima ratio
do  sistema,  qual  seja,  o  instituto  da  intervenção
federal, prevista, para tais hipóteses, no art. 34, V, b,
da Carta Magna.
Na mesma linha,  os  seguintes  arestos:  RE  478.753-
AgR/SC, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJ
13.10.2011;  AI  665.186-ED/SC,  Rel.  Min.  Celso  de
Mello,  Segunda  Turma,  DJ  28.2.2011;  RE  548.018-
AgR/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma,
DJ12.11.2010;  SS2.336-AgR/SC,  Rel.  Min.  Gilmar
Mendes, Tribunal Pleno, DJ 21.5.2010.
Sob esse prisma, os seguintes arestos deste Sodalício,
destacado na parte que interessa:
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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.
PRELIMINARES.  INADMIBBILIDADE  DA  VIA
ELEITA  PELO  AUTOR.  AÇÃO  ORDINÁRIA.
REJEIÇÃO  AUSÊNCIA  DE  DOCUMENTO
ESSENCIAL  À  PROPOSITURA  DA  AÇÃO.
REJEIÇÃO.  LITISCONSORTE  PASSIVO
NECESSÁRIO  DOS  DEMAIS  MUNICÍPIOS  DO
ESTADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ARRECDAÇÃO DO
ICMS-IMPOSTO  SOBRE  CIRCULAÇÃO  DE
MERCADORIAS E SERVIÇOS. REPASSE INTEGRAL
PELO  ESTADO  AOS  MUNICÍPIOS.  COTA-PARTE
DE VINTE E CINCO POR CENTO. INTELIGÊNCIA
DO  ART.  158,  IV,  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
VEDAÇÃO  DE  DEDUÇÃO  DOS  INCENTIVOS
FISCAIS.  PRECEDENTES  DO  STF  E  DESTE
TRIBUNAL.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DA REMESSA E DO RECURSO
VOLUNTÁRIO. 1.  A preliminar de inadequação da
via eleita não merece prosperar, porquanto possível a
propositura  de  ação  ordinária  cujo  objetivo  é  o  de
que seja determinado ao estado o repasse do ICMS
na ordem de 25%, declarando uma relação jurídica já
existente. 2. Os documentos que instruíram a inicial
comprovam a existência da relação jurídica entre as
partes,  indispensáveis  à  propositura  da  presente
ação.  3.  Inexiste  impacto  na  órbita  jurídica  dos
demais municípios que compartilham da arrecadação
do ICMS estadual, não sendo o caso de litisconsorte
passivo necessário. 4. O repasse de parcela do ICMS
devida  aos  municípios  não  pode ficar  sujeita  aos
planos de incentivo fiscal  do estado,  sob pena de
violar  o  sistema  constitucional  de  repartição  de
receitas. (TJPB; Rec. 0013646-41.2009.815.0011; Quarta
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Convocado
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Marcos Coelho de Salles; DJPB 12/12/2013). 
E,
AGRAVO  INTERNO.  TRIBUTÁRIO.  REPASSE  DA
COTA-PARTE  DO  ICMS  AOS  MUNICÍPIOS.
PRELIMINAR.  INÉPCIA DA INICIAL.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  ART.  158,  IV,  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DOS
INCENTIVOS  FISCAIS.  PRECEDENTES  DESTA
CORTE E DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA.  DESPROVIMENTO. “Os
municípios  não  devem  se  sujeitar,  no  tocante  a
repartição  de  receitas,  aos  programas  de  incentivo
propostos pelos estados membros, por ofender o art.
158,  IV,  do  código  de  processo  civil.  Deixando  a
Fazenda  Pública  estadual  de  demonstrar  que
repassou ao município os valores devidos relativos a
parcela  do  ICMS.  Imposto  sobre  circulação  de
mercadorias  e  serviços,  sem dedução de incentivos
fiscais, a restituição da diferença da quantia é medida
que  se  impõe,  devendo  ser  respeitada,  contudo,  a
prescrição  quinquenal.  ”(TJPB;  RO  AC
200.2011.025597-9/001;  quarta  câmara  especializada
cível;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho;  djpb  31/07/2012;  pág.  19).  (TJPB;  AGInt
200.2011.017593-8/002; Terceira Câmara Especializada
Cível; Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides;
DJPB 01/04/2013; Pág. 13).
Nesse  palmilhar,  mostra-se  inconteste  a  pretensão
trazida ao juízo de primeiro grau, por parte do autor,
pois  o  Estado  da  Paraíba  se  abstém  de  cumprir
preceptivo legal, a saber, art. 158, IV, da Constituição
Federal de 1988.
Desta feita, como posto na sentença, deve o Estado da
Paraíba restituir  ao  Município  de  São  Bento a
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diferença de valores não repassados, quantia esta a
ser apurada em liquidação de sentença, respeitada a
regra da prescrição quinquenal.

De outra sorte, a pretensão do agravante de que este
Sodalício, declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade “de todas as normas que
estabelecem as  isenções,  benefícios  e  incentivos  fiscais  no  âmbito  do  ICMS”,  nos
termos do art. 97, da Constituição Federal, é inoportuna, porquanto a matéria citada
pelo ente estatal não é objeto de análise deste feito.

Sobre o tema, a Primeira Câmara Especializada Cível
desta  Corte  de  Justiça,  quando  do  julgamento  da  Apelação  Cível  nº  0020034-
33.2011.815.2001,  cuja  relatoria  coube  ao  Desembargador  José  Ricardo  Porto,  ao
analisar  pleito  semelhante,  consignou  que  “não  há  que  se  falar  em  declaração
incidental de inconstitucionalidade das normas que estabelecem/criam os benefícios
fiscais, uma vez que tais convênios não poderão ser aplicados, porquanto tal matéria
diverge  da  questão  de  fundo  desta  demanda,  devendo  o  Estado,  acaso  veja
necessidade, reclamar tal providência em ação própria.”

Sendo assim,  tendo a  decisão  monocrática  atacada
sido  proferida  em  conformidade  com  a  jurisprudência,  é  de  se  concluir  pela
manutenção do julgado em sua integralidade, não havendo outro caminho senão o
desprovimento do presente agravo.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO. 

É como VOTO. 

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

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

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 23 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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