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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO N. 0029054-19.2009.815.2001
ORIGEM/REMETENTE: 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital
RELATOR: Juiz Marcos Tercio Chaves de Moura, convocado para
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Estado da Paraíba
PROCURADOR: Sérgio Roberto Félix Lima
APELADO: Valeriano Valente de Oliveira e Cia Ltda
ADVOGADO: Francisco de Assis Almeida e Silva

MEDIDA CAUTELAR Nº 0003769-03.2015.815.0000
REQUERENTE: Valeriano Valente de Oliveira e Cia Ltda
ADVOGADO: Francisco de Assis Almeida e Silva
REQUERIDO: Estado da Paraíba

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO.
AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO ADMINISTRATIVAMENTE, POR
VÍCIO FORMAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO
ANULATÓRIA.  EXTINÇÃO,  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.
APELAÇÃO E REEXAME JULGADOS PREJUDICADOS.

1. A  anulação  administrativa  do  auto  de  infração  tributário
enseja  a  perda  do  objeto  da  ação anulatória  vocacionada  a
desconstituí-lo.

2. Processo extinto, sem resolução de mérito (art. 485, IV, do
NCPC); apelação cível e remessa oficial  julgados prejudicados
(art. 932, III, NCPC).
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AÇÃO  CAUTELAR. PROCESSO  PRINCIPAL  EXTINTO.
IMPRESTABILIDADE  DA  MEDIDA  ACAUTELATÓRIA.
JURISPRUDÊNCIA  PACÍFICA  DO  STJ.  PROCESSO  EXTINTO,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. STJ: “Cessa a eficácia da liminar se o Juiz declarar extinto o
processo principal, com ou sem julgamento de mérito (art. 808,
III, do CPC).” (AgRg no REsp 470.794/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2011,
DJe 23/03/2011).

2. Processo extinto, sem resolução de mérito.

Vistos etc.

Cuida-se de reexame necessário e apelação cível, esta última
interposta  pelo  ESTADO DA PARAÍBA  contra  VALERIANO VALENTE DE
OLIVEIRA E CIA LTDA, envolvendo sentença proferida pelo Juízo da 5ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou procedente a
“ação declaratória de créditos tributários escriturais  c/c anulatória fiscal
com pedido de antecipação de tutela” (nº 0029054-19.2009.815.2001).

A sentença objurgada detém a seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  CRÉDITOS  ESCRITURAIS
C/C  ANULATÓRIA  FISCAL.  CREDITAMENTO  DE  ICMS  POR
INDÚSTRIA SOBRE O ÓLEO DIESEL CONSUMIDO PRINCIPALMENTE
EM TRANSPORTE DE INSUMO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
DO STJ. DESCONSIDERAÇÃO INDEVIDA PELA RECEITA ESTADUAL.
APLICAÇÃO DE DESCONTO DE VALORES DE CREDITAMENTO SOBRE
LEVANTAMENTO  DE  NOTIFICAÇÃO  FISCAL.  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO. REMESSA NECESSÁRIA.

“Pacificou-se nesta Corte entendimento no sentido de reconhecer o
direito ao crédito de ICMS relativo à aquisição de bens destinados ao
ativo  imobilizado,  material  de  uso  e  consumo,  bem  como  ao
recebimento de serviço de transporte, a partir da edição da LC 87/96
(Lei Kandir)” (REsp 621.557/RS).

Se,  por  um lado,  nos  casos  de  contratação  de  frete,  a  indústria
repassa os valores do ICMS às distribuidoras, a lógica do sistema leva
a concluir que, noutro aspecto, no transporte particular decorrente da
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cadeia produtiva, realizado em veículos das próprias indústrias, estas
não devem assumir os encargos incidentes em razão do combustível
necessário para tanto.

Tem fundamento a pretensão de aproveitamento do crédito de ICMS
relativo ao consumo de óleo combustível no transporte de insumos
da indústria,  devendo-se reconhecer  a  legalidade do creditamento
referente ao mesmo. (f. 273/274 do processo principal)

Em sede recursal, esta relatoria foi informada que o auto de
infração,  contra o qual se insurgiu o promovente,  foi nulificado,  ex
officio, pela Fazenda Pública.

A propósito, eis o que consta da petição inicial da Ação Cautelar
Incidental nº 0003769-03.2015.815.0000 (apenso), requerida pelo autor
contra o ESTADO DA PARAÍBA, in verbis:

A empresa, ora promovente, recebeu do Fisco Estadual a Notificação
OSN nº 93300008.09.00000207/2009-18, de 04.08.2009 (f. 132 dos
autos  principais  –  cópia  anexa),  da  qual  redundou  o  Auto  de
Infração nº  93300008.09.00000561/2010-26,  de  04.10.2010
(ff. 339/340 dos autos principais  - cópias anexas).

Na “descrição da infração” do referido Auto de Infração consta que a
ora promovente teria se utilizado de CRÉDITO INDEVIDO do ICMS.
Consta, ainda, o período da suposta utilização indevida: 01.fev/2006
e 31.dez/2007, e o valor da dívida originária: R$ 634.841,75 – tudo
relativo  “às  aquisições  de  óleo  diesel  consumidos  na  frota  de
caminhões  utilizados  no  transporte  de  aquisições  e  vendas  de
mercadorias”.

Notificada,  em  04.08.2009,  para  pagar  a  suposta  dívida,  a  ora
promovente intentou, em 06.08.2009, ação anulatória fiscal (ff. 02/20
dos  autos  principais  –  cópias  anexas).  O  Juízo  concedeu  a
antecipação  de  tutela  para  suspender  os  efeitos  da  aludida
Notificação  até  julgamento  final  da  ação  (ff.  168/170  dos  autos
principais – cópias anexas).

A demanda foi julgada procedente (ff. 273/279 dos autos principais –
cópias anexas). Interposta a apelação, foi  recebida em seu “único
efeito legal” (f. 294 dos autos principais – cópia anexa), aguardando-
se até a presente dada o julgamento do apelo (cópia anexa).

Nesse entretempo, a Fazenda Estadual inovou no curso do processo
judicial. Anulou de ofício o Auto de Infração, que deu origem à ação
judicial, sob o pretexto de vício formal. Ato seguinte editou novo Auto
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de Infração, com base no qual lavrou acórdão, com apoio no qual
decidiu o mérito como se fosse instância revisora do Poder Judiciário.
Tanto  que,  desconhecendo completamente a coisa julgada e  suas
próprias  recomendações  internas,  deu  a  acórdão  administrativo
efeitos executórios, com a inscrição na dívida ativa relativamente ao
tributo cujos efeitos foram suspensos judicialmente. E se permitindo
ir mais longe, vem fazendo bloqueios nas fronteiras e apreendendo
sistematicamente mercadorias do promovido, como meio de impor o
pagamento do tributo, com a exigência do pagamento antecipado,
sob  pena  de  não-liberação  dos  bens  apreendidos.  (f.  03/04  do
processo cautelar).

As partes foram intimadas, nos termos do art. 10 do NCPC, a
fim  de  que  se  pronunciassem  sobre  a  perda  do  objeto  do  processo
principal  (nº  0029054-19.2009.815.2001),  pela  anulação  do  Auto  de
Infração  nº  93300008.09.00000561/2010-26,  tendo  apenas  a  autora
apresentado  petitório,  por  meio  do  qual  rechaçou  essa  hipótese  (f.
146/155 do processo cautelar em apenso).

Parecer  ministerial,  nos  autos  principais,  sem  manifestação
meritória (f. 363/366).

É o relatório. 

DECIDO.

Extrai-se  dos  autos  que a ação anulatória  foi  proposta  para
desconstituir o  Auto de Infração n. 93300008.09.00000561/2010-
26.

No curso do processo,  diferentemente do que consta dos
argumentos  veiculados  pela parte promovente,  o  Fisco Estadual,
acolhendo  o  recurso  voluntário  do  contribuinte,  anulou  o
sobredito auto de infração, por vício formal.

O acórdão administrativo contém a seguinte ementa:

“RECURSO  VOLUNTÁRIO  PROVIDO.  ERRO  DA  NATUREZA  DA
INFRAÇÃO.  VÍCIO  FORMAL.  CRÉDITO  INEXISTENTE.  FASE  DE
TRIBUTAÇÃO  ENCERRADA.  CONSUMO.  REFORMADA  DECISÃO
RECORRIDA. AUTO DE INFRAÇÃO NULO.

Constatou-se  imprecisão  quanto  à  descrição  do  fato  infringente,
mormente  quando  a  infração  não  se  enquadra  em  utilização  de
crédito indevido e sim de crédito inexistente de ICMS, em face do
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encerramento da fase de tributação nas operações de aquisição de
combustíveis, comprometendo a real natureza da infração. Impõe-se,
portanto,  a  decretação  da  nulidade  do  auto  de  infração,  com
possibilidade de refazimento do lançamento pelo prazo decadencial
previsto  no  art.  173,  II,  do  CTN,  em razão  de  vício  de  natureza
formal. (f. 76 do processo cautelar).

Uma vez anulado o auto de infração pelo Fisco, ocorre a
perda do objeto da ação anulatória tendente a desconstituí-lo,
raciocínio, inclusive, corroborado pela jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA.  MUNICÍPIO  DE  CHAPADA.  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE
LANÇAMENTO  TRIBUTÁRIO.  SUPERVENIENTE  ANULAÇÃO
ADMINISTRATIVA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO VERGASTADO. PERDA
DE  OBJETO  DA  DEMANDA.  ÔNUS  DA  SUCUMBÊNCIA.  A  anulação
administrativa,  após  a  citação,  do  lançamento  tributário
vergastado,  o  que  encontra  sustentáculo  na  capacidade  de
autotutela  da  Administração  (Súmulas  346  e  473  do  STF),
implica perda de objeto da ação anulatória de tal lançamento.
Mesmo que, na espécie, o Município tenha dado causa à ação anulatória,
não há, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ressalvados os casos
de  litigância  de  má-fé,  condenação,  no  âmbito  do  Juízo  a  quo,  do
vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ao contrário
do que ocorre no segundo grau de jurisdição, onde o recorrente vencido
é condenado no ônus da sucumbência (art. 55, caput, da Lei 9.099/1995
c/c art. 27 da Lei 12.153/2009). APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso
Cível:  71004783072 RS,  Relator:  Ricardo Bernd, Data de Julgamento:
15/05/2014,  Turma Recursal da Fazenda Pública,  Data de Publicação:
Diário da Justiça do dia 23/05/2014)

LANÇAMENTO.  SUBSTITUIÇÃO  TRIBUTÁRIA.  ANULAÇÃO  NA  VIA
ADMINISTRATIVA SUPERVENIENTE AO AJUIZAMENTO. PERDA
DO OBJETO.  AÇÃO DECLARATÓRIA. PROVIMENTO GENÉRICO.  1.
Em caso de perda do objeto da pretensão anulatória de lançamento,
depois do ajuizamento da ação e antes da citação, pela desconstituição
do ato, na via administrativa, a Fazenda Pública responde pelos encargos
da sucumbência, já que deu causa à demanda. Precedente do STJ. 2. A
ação declaratória destina-se a por fim à incerteza relativa a determinada
relação jurídica concreta. Não se presta para a obtenção de... (TJ-RS -
REEX: 70045752227 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data
de Julgamento: 22/03/2012, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 27/03/2012)

Ação  Anulatória  de  Lançamento  de  ICMS  Informação  fazendária
requerendo o cancelamento do auto de infração e imposição de
multa  ora  questionado,  em decorrência  do  Convênio  CONFAZ
ICMS  36/10  -  Perda  do  objeto  dos  recursos  caracterizada
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Recursos prejudicados. (TJ-SP - APL: 91917220108260114 SP 0009191-
72.2010.8.26.0114,  Relator:  Castilho  Barbosa,  Data  de  Julgamento:
23/10/2012,  1ª  Câmara  de  Direito  Público,  Data  de  Publicação:
24/10/2012)

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  ANULATÓRIA.  AUTO  DE  INFRAÇÃO.
CANCELAMENTO  ADMINISTRATIVO.  PERDA  DE  OBJETO  DA
AÇÃO.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM  JULGAMENTO  DO
MÉRITO. 1. Em virtude de ter cancelado o auto de infração impugnado
na  esfera  administrativa,  por  prescrição  do  direito  de  cobrança,  não
subsiste qualquer risco de cobrança administrativa da multa aplicada aos
autores e não há necessidade de concessão do provimento judicial. 2.
Não é o caso de extinção do processo judicial com julgamento do mérito,
com fulcro no artigo 269, IV, do CPC, porque não ocorreu a prescrição
do  direito  de  ação.  A  prescrição  do  direito  de  cobrança  na  esfera
administrativa acarreta a extinção do processo judicial por carência do
direito  de ação,  por  falta  de  interesse  de agir,  em virtude de causa
superveniente ao ajuizamento da ação. 3. Em virtude do princípio da
causalidade e tendo em vista que não há motivo para o reconhecimento
da  ilegalidade  do  auto  de  infração,  de  acordo  com  os  mesmos
fundamentos da sentença,  deve ser mantida a condenação da parte-
autora para arcar com o pagamento de honorários advocatícios. O valor
da  verba  honorária  não  foi  impugnado  no  recurso  de  apelação.  4.
Extingue-se o processo sem julgamento do mérito e julga-se prejudicado
o recurso  de apelação.  (TRF-1 -  AC:  5874  MT 1998.36.00.005874-9,
Relator:  JUIZ  FEDERAL  RODRIGO  NAVARRO  DE  OLIVEIRA,  Data  de
Julgamento: 07/08/2012, 4ª TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação:
e-DJF1 p.55 de 20/08/2012)

AÇÃO ANULATÓRIA  DE  ATO ADMINISTRATIVO.  AUTO DE INFRAÇÃO
AMBIENTAL.  Cancelamento em âmbito administrativo. Perda do
objeto da demanda e consequente extinção do processo, sem
resolução do mérito, com base no art. 267, VI, do CPC. Imposição
dos encargos da sucumbência à ré que se mostra adequada,  ante o
princípio da causalidade. Verba honorária fixada em valor razoável que
não admite alteração. Reexame necessário desprovido. (TJ-SP - REEX:
00451713520118260053 SP 0045171-35.2011.8.26.0053, Relator: Dimas
Rubens  Fonseca,  Data  de  Julgamento:  18/06/2015,  1ª  Câmara
Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 23/06/2015)

Ressalte-se que, tendo o Auto de Infração sido anulado pelo
acolhimento  do  recurso  voluntário  do  contribuinte,  não  pode  ele,
posteriormente,  insurgir-se  contra  a  decisão  administrativa  que  lhe  foi
desfavorável, como se dá na espécie.

Isto porque, tendo logrado êxito na esfera administrativa, em
razão da procedência do recurso administrativo que apresentou naquele
âmbito,  contrapor-se  ao  que  decidido  pelo  Fisco  consubstancia  venire
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contra factum proprium, que é veementemente vedado pelo STJ, como
expõem os julgados adiante:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
COMPORTAMENTO  CONTRADITÓRIO  DO  RECORRENTE.  VENIRE
CONTRA  FACTUM  PROPRIUM.  CAUSA  DE  PEDIR.  […] 3.  "O
princípio  da  boa-fé  objetiva  proíbe  que  a  parte  assuma
comportamentos  contraditórios  no  desenvolvimento  da
relação  processual,  o  que  resulta  na  vedação  do  venire
contra  factum  proprium,  aplicável  também  ao  direito
processual".  (AgRg  no  REsp  1280482/SC,  Rel.  Ministro
HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
07/02/2012, DJe 13/04/2012) 4. De todo modo, como é cediço,
a atividade jurisdicional está adstrita aos limites do pedido e do fatos
narrados na causa de pedir. 5. Agravo regimental não provido, com
aplicação de multa. (AgRg no REsp 1417052/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA TURMA,  julgado  em 02/10/2014,  DJe
08/10/2014).

PROCESSUAL PENAL.  RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
[…].  RECURSO  DESPROVIDO.  […]. 7.  A  relação  processual  é
pautada pelo princípio da boa-fé objetiva, da qual deriva o
subprincípio da vedação do  venire contra factum proprium
(proibição de comportamentos contraditórios). Assim, diante
de um tal comportamento sinuoso, não dado é reconhecer-se
a nulidade. 8. Os ditames da boa-fé objetiva, especificamente, o tu
quoque, encontra ressonância no artigo 565 do Código de Processo
Penal, ao dispor que não cabe a arguição de nulidade pela própria
parte  que  lhe  deu  causa  ou  que  tenha  concorrido  para  a  sua
existência. 9. Recurso a que se nega provimento. (RHC 63.622/SC,
Rel.  Ministra  MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,
julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015).

Nesse viés, extinto o processo principal, de igual forma, falece
o processo cautelar, consoante pacífica jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL
MEDIANTE  A  IMPROCEDÊNCIA  DA  AÇÃO.  RECURSO  RECEBIDO
APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO NA ORIGEM. FUNDAMENTO NÃO
ATACADO. SÚMULA 283/STF. PERDA DA EFICÁCIA. ART. 808, III, DO
CPC.  PRECEDENTES.  1.  O  recurso  especial  não  impugnou
fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido, qual seja, o de
que  o  recurso  apresentado  no  feito  principal  é  dotado  de  efeito
meramente  devolutivo.  Incidência  da  Súmula  283/STF.  2.  "Nos
termos do artigo 808, III do CPC, 'cessa a eficácia da medida
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cautelar (...) se o juiz declarar extinto o processo principal,
com ou sem julgamento de mérito'. A cessação da eficácia,
em casos tais, independe do trânsito em julgado da sentença
extintiva do processo, especialmente quando a providência
requerida como cautelar tem típica natureza antecipatória.
Entendimento  contrário  importaria,  na  prática,  a  conferir  efeito
suspensivo  a  todos  os  recursos,  inclusive  ao  especial  e  ao
extraordinário,  que  vierem  a  ser  interpostos  contra  sentenças  e
acórdãos de improcedência ou terminativos proferidos no processo
principal"  (EREsp  1.043.487/SP,  Rel.  Mi.  Teori  Albino  Zavascki,
Primeira Seção, DJe 14/6/2011). Veja-se, também: EDcl nos EREsp
876.595/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe
01/07/2014. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg
no  REsp  1453301/ES,  Rel.  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,  PRIMEIRA
TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 30/09/2014)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR. PERDA DA EFICÁCIA EM
FACE DO JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. ART. 808, III, DO CPC.
TRÂNSITO  EM  JULGADO.  DESNECESSIDADE. 1.  A  cessação  da
eficácia da medida cautelar, nos termos do art. 808, III, do
CPC, independe do trânsito em julgado da decisão extintiva
do  processo  principal. Precedentes:  EREsp  1.043.487/SP,  Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 14/06/2011; REsp
1.416.145/PE,  Rel.  Ministra  Eliana  Calmon,  Segunda  Turma,  DJe
29/11/2013; AgRg no AREsp 29.381/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 14/09/2011. 2. Agravo regimental da
Fazenda Nacional provido, para negar provimento ao recurso especial
da  empresa.  Voto-vista  divergindo  do  voto  do  eminente  relator.
(AgRg no AREsp 183.076/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 08/05/2014, DJe 27/08/2014)

PROCESSUAL  CIVIL.  MEDIDA  CAUTELAR  PREPARATÓRIA.  AÇÃO
PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA
MEDIDA.  DESNECESSIDADE  DO  TRÂNSITO  EM  JULGADO.
PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. 1.  A Primeira Seção desta
Corte, interpretando o disposto no art. 808, III, do CPC, já se
manifestou  no  sentido  de  que  a  cessação  da  eficácia  da
medida cautelar independe do trânsito em julgado da ação
principal. Precedente:  EREsp  1043487/SP,  Rel.  Min.  Teori  Albino
Zavascki,  Primeira Seção, DJe de 14.6.2011.  2.  Agravo regimental
não  provido.  (AgRg  no  AREsp  29.381/RJ,  Rel.  Ministro  MAURO
CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em 06/09/2011,
DJe 14/09/2011)



ApeRO n. 0029054-19.2009.815.2001
MC nº 0003769-03.2015.815.0000

                                                                                                                        9

Diante do exposto,  julgo extintos os Processos 0029054-
19.2009.815.2001 e 0003769-03.2015.815.0000, sem resolução
de mérito, pela perda superveniente do objeto, o que faço com base no
artigo 485, IV, do NCPC, condenando o Estado da Paraíba ao pagamento
das custas e honorários advocatícios, estes calculados em 20% sobre o
valor atribuído às respectivas causas (principal e cautelar), nos termos do
art. 85, §3º, I, do CPC/2015; julgo prejudicados o recurso apelatório
e o reexame necessário, em cumprimento ao que determina o art.
932, III, do mesmo Codex.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 06 de dezembro de 2016.

            Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
       Relator


