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EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
CREDITAMENTO  DE  VALORES  DE  ICMS.  SEGURANÇA  CONCEDIDA. 
TRÂNSITO  EM  JULGADO.  FASE  EXECUTIVA.  SENTENÇA  DECLARADA 
INEXEQUÍVEL EM JULGAMENTO DE PRÉVIO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
PRETENSÃO  DO  ESTADO  DA PARAÍBA DE OBTER  A DEVOLUÇÃO  DOS 
VALORES CREDITADOS EM CUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL 
NOS  PRÓPRIOS  AUTOS  DO  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  POSTERIOR 
APRESENTAÇÃO  DE  REQUERIMENTO  DE  DESISTÊNCIA  DO  RECURSO 
NESTA FRAÇÃO.  HOMOLOGAÇÃO.  PROCESSAMENTO DO RECURSO NA 
FRAÇÃO  RESTANTE.  ARGUIÇÃO  DE  ILEGITIMIDADE  DA 
IMPETRANTE/EXEQUENTE.  DISCUSSÃO  IMPOSSIBILITADA  PELA  COISA 
JULGADA. DESPROVIMENTO.

1. A homologação de desistência recursal independe da anuência da parte recorrida ou 
de qualquer outra formalidade, nos termos do art. 501 do Código de Processo Civil.

2.  Reconhecida a  legitimidade da pessoa jurídica impetrante  na fase cognitiva por 
sentença transitada em julgado, é vedada discussão a esse respeito na fase executiva.

VISTO, relatado e discutido o presente Agravo de Instrumento, processo n.° 
2009839-36.2014.815.0000, em que figuram como Agravante o Estado da Paraíba e 
Agravada SETTA Combustíveis S.A.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
seguindo o voto do Relator, em homologar o requerimento de desistência parcial e, 
na fração restante, desprover o Recurso.

VOTO.

O  Estado  da  Paraíba  interpôs  Agravo  de  Instrumento contra  duas 
Decisões do Juízo  da  6ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da  Comarca  desta  Capital, 
f.  1.405/1.406  e  1.451/1.452-v,  prolatadas nos  autos  do  Mandado  de  Segurança 
impetrado por  SETTA Combustíveis S.A,  que  indeferiram a devolução à Fazenda 
Pública  dos  valores  de  ICMS  creditados  em benefício  da  empresa  ao  longo  da 



execução  da  Sentença  mandamental,  declarada  inexequível  por  ocasião  do 
julgamento de prévio Recurso manejado pelo ente federado,  ao fundamento de que 
tal  ressarcimento deveria  ser  perseguido por meio de ação autônoma e de que a 
legitimidade  ativa  da  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  questionada  pelo  ora 
Agravante, está imutavelmente reconhecida pela coisa julgada.

Alegou que o ressarcimento ao erário dos valores de ICMS creditados deve 
ser garantido nos mesmos autos do referido Mandado de Segurança, por se tratar de 
consequência natural da declaração de inexequibilidade da Sentença mandamental, 
que impõe o restabelecimento das partes ao status quo anterior à sua prolação.

Defendeu que o risco da reversão das medidas executivas deve ser suportado 
por  aquele  que  delas  se  beneficiou  no  mesmo  processo,  por  força  da  aplicação 
analógica dos incisos I e II do art. 475-O do CPC, que tratam da execução provisória. 

Sustentou, por fim, que o  writ foi impetrado pela matriz da empresa, com 
sede em Pernambuco, para discutir fatos relativos à filial situada em Cabedelo, com 
personalidade autônoma, o que contraria,  em tese, os incisos I e II do art. 127 do 
Código  Tributário  Nacional1,  bem  como  o  art.  6°  do  CPC2,  de  sorte  que  a 
vislumbrada ilegitimidade seria suficiente para, de per si, fundamentar a devolução 
perseguida. 

Requereu  antecipação  de  tutela  recursal,  sem  êxito,  f.  1.461/1.461-v  e 
1.468/1.469, para que fosse deferida, de imediato, a devolução dos R$ 4.820.008,71 
supostamente  creditados  ao  longo  da  execução  e,  no  mérito,  pugnou  por  sua 
ratificação.

Nas Contrarrazões, f. 1.471/1.483, a Agravada alegou que a filial situada em 
Cabedelo/PB sempre  ocupou  o  polo  ativo  da  relação  processual  e  que  todos  os 
documentos  apresentados  ao  longo  do  procedimento  dizem  respeito  àquele 
estabelecimento.

Alegou, ainda, que o ressarcimento pretendido pela Fazenda Estadual deveria 
ser intentado por meio de ação autônoma, em virtude da necessidade de produção de 
prova do efetivo creditamento de valores passíveis de restituição,  sob pena de se 
criar espécie de reconvenção em fase executiva, sem base legal.

 Requereu o desprovimento do Recurso e a condenação do Estado da Paraíba 
por litigância de má-fé, invocando o art. 17, incisos I, II e VII, e o art. 18, do Código 
de Processo Civil.

1 Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma da 
legislação aplicável, considera-se como tal:

I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro 
habitual de sua atividade;

II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em  
relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento;

2 Art. 6º Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. 



A Procuradoria  de  Justiça,  f.  1.495/1.497,  opinou  pelo  desprovimento  do 
Recurso,  por  entender  que a  restituição discutida reclama o ajuizamento de ação 
autônoma, não se manifestando a respeito da ilegitimidade arguida.

Às f. 1.499/1.501, o Agravante apresentou Petição por meio da qual requereu 
desistência  parcial  do  Recurso,  exclusivamente  quanto  à  fração  que  impugnou a 
Interlocutória de f. 1.451/1.452-v (1.418/1.419-v dos autos de origem).

É o Relatório.

O presente Agravo de Instrumento combate duas Interlocutórias distintas: uma 
que indeferiu o requerimento de restituição de valores creditados ao longo da fase 
executiva  formulado com base na  arguição de ilegitimidade ativa da pessoa jurídica 
Impetrante, f. 1.405/1.406, e outra que indeferiu o mesmo requerimento em momento 
posterior, reapresentado ao Juízo com base em alegação distinta, qual seja, a suposta 
obrigatoriedade  de  restabelecimento  imediato  das  partes  ao  status  quo anterior  à 
prolação da Sentença declarada inexequível,  sem que para tanto haja necessidade de 
ajuizamento de nova ação cognitiva, f. 1.451/1.452-v (numeração destes autos).

O requerimento de desistência apresentado pelo Estado da Paraíba diz respeito 
exclusivamente ao capítulo  do Agravo que  impugnou a Decisão de f.  1.451/1.452-v, 
tendo o Recorrente se manifestado expressamente pelo processamento e julgamento do 
Recurso na fração restante. 

A  homologação  de  desistência  recursal  independe  da anuência  da  parte 
recorrida ou de  qualquer  outra  formalidade,  nos  termos  do  art.  501  do Código de 
Processo  Civil,  pelo  que homologo  a  desistência  na  extensão  anteriormente 
assinalada.

O Recurso é tempestivo e o preparo dispensado por força do art. 511, §1°, do 
Código de Processo Civil, pelo que, presentes os demais requisitos de admissibilidade, 
conheço da fração restante.

O Mandado de Segurança realmente foi impetrado pela matriz, sediada em 
Pernambuco,  buscando  resguardar  interesse  diretamente  relacionado  à  filial  de 
Cabedelo/PB, fato aferível pelo cotejo entre os diferentes números de CNPJ, f. 19 e 
55.

Não obstante, a alegação de violação dos incisos I e II do art. 127 do Código 
Tributário Nacional3 e do art. 6° do CPC4 encontra óbice na coisa julgada material 

3 Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma da 
legislação aplicável, considera-se como tal:

I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro 
habitual de sua atividade;

II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em  
relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento;

4 Art. 6º Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. 



produzida pela Sentença.

Ao conceder a segurança nos exatos termos da Inicial, o Juízo reconheceu, 
ainda que tacitamente, a legitimidade ativa da pessoa jurídica Impetrante quanto ao 
pedido declinado, raciocínio que não pode ser derrogado na fase executiva após o 
trânsito em julgado.

Deve  ser  ressaltado  que,  no  julgamento  do  Agravo  de  Instrumento  n.° 
0802997-56.2005.815.0000 (200.2005.017604-5/008), esta Quarta Câmara limitou-
se a declarar a Sentença inexequível  com base na teoria da liquidação “com dano 
zero” ou “sem resultado positivo”.

O julgamento  daquele Agravo não operou – e nem poderia – a rescisão da 
Sentença,  medida  sujeita  à  procedência  de  pedido  declinado  em ação  rescisória 
(inclusive, já ajuizada pelo Estado da Paraíba, sem êxito).

Portanto, considerando que a declaração de inexequibilidade de sentença não 
equivale à sua rescisão, muito embora, em termos práticos, haja nítida semelhança de 
desdobramentos  na  realidade  social,  conclui-se  que  o  reconhecimento  da 
legitimidade  ativa  da  Impetrante  permanece  inabalado,  não  podendo  haver  novo 
juízo de valor a esse respeito no atual estágio processual.

Por fim, a condenação por litigância de má-fé pressupõe prova contundente 
de  dolo  processual,  não  caracterizado na  espécie,  pelo  que  deixo de condenar  o 
Estado da Paraíba com base nos arts. 17 e 18 do Código de Processo Civil.

Posto  isso, homologada  a  desistência  parcial  do  Recurso  no  que  diz 
respeito à impugnação da Decisão de f. 1.451/1.452-v (1.418/1.419-v dos autos de 
origem),  nego-lhe  provimento  na  fração  restante,  mantendo  incólume  a 
Interlocutória de f. 1.405/1.406 (1.372/1.373 dos autos de origem).

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  realizado na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 28 de abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento, o Exmo.  Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo. Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau 
Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


