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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

APELAÇÕES CÍVEIS nº. 0026653-61.2013.815.0011

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Apelante:  GONÇALVES  E  LIMA  LTDA  –  Adv.  Luna  Martins  de  Sousa
Benjamin (OAB-PB 12.323)

Apelante: Estado da Paraíba, representado por sua Procuradora Jaqueline
Lopes de Alencar

Apelados: Os Recorrentes. 

EMENTA. APELAÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO  FISCAL.  LANÇAMENTO  DE  ICMS.
IMPOSTO  APURADO  POR  CRUZAMENTO  DE
INFORMAÇÕES OBTIDAS DE OPERADORAS DE
CARTÕES DE CRÉDITO. PROCEDIMENTO QUE
NÃO  OBSERVOU  O  CONTRADITÓRIO  E  A
AMPLA  DEFESA.  NULIDADE.  RECURSO.
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA
POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
MÉRITO. RECURSO DO ESTADO DA PARAÍBA.
CONTRADITÓRIO  E  AMPLA  DEFESA  QUE
DEVERIA  TER  SIDO  OBSERVANDO  POR
OCASIÃO  DO  LANÇAMENTO.  RECURSO  DO
CONTRIBUIÇÃO.  RESTITUIÇÃO  DE  VALORES
PAGOS EM DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO
FIRMADO DE BOA FÉ. DESPROVIMENTO DO
RECURSO  DA  FAZENDA  PÚBLICA.
PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. 

Se a sentença aponta com precisão as razões
de fato e de direito que ensejou o julgamento
da  causa,  justificando  os  motivos  do
convencimento  do  magistrado,  preenche  a
exigência  constitucional  e  legal  de  decisão
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fundamentada.

Aos  litigantes,  em  processo  judicial  ou
administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados  o contraditório  e  ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes.

Anulada cobrança de débito fiscal, é devida a
repetição  de  indébito  dos  valores  pagos
decorrente de parcelamento fiscal.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do
Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em  rejeitar  a  preliminar  e,  no
mérito,  por  igual  votação,  negar  provimento  ao  recurso  da  Fazenda
Pública e dar provimento ao apelo da parte promovente.

Vistos etc.

A  Gonçalves  e  Lima  LTDA e  o  Estado  da  Paraíba
interpuseram  apelações  hostilizando  sentença  proferida  pelo  Juízo  de
Direito da Terceira Vara da Comarca de Campina Grande-PB, nos autos
Ação Anulatória de Débito Fiscal, que julgou parcialmente procedentes o
pedido. 

Do  histórico  dos  fatos  arguidos  na  inicial,  o  Promovente
ajuizou  a  demanda  objetivando  anular  o  débito  fiscal  decorrente  de
lançamento em procedimento realizado pelo Fisco Estadual, arguindo que
os  valores  apurados  tiveram  como  pressupostos  dados  financeiros
acobertado por sigilo, o qual foi quebrado sem observância dos requisitos
constitucionais  e,  invalidado  o  parcelamento  com  a  consequente
restituição dos valores pagos.

Na sentença (fls. 180/182), o Magistrado, ao fundamento de
que,  no  caso  concreto,  restou  demonstrado  que  a  autoridade
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administrativa  confrontou  dados  obtidos  de  operadoras  de  cartões  de
créditos  e,  comparando-os  com  as  Guias  de  Informações  Mensais  da
Autora, constatou omissão de operações que ensejam fatos geradores do
ICMS  e,  em  consequência,  efetuou  o  lançamento  da  quantia  de  R$
60.323,54 e notificou o Promovente para pagamento do tributo apurado;
o  art.  6º  da  Lei  Complementar  n.º  105/2001  possibilita  aos  Estados,
Distrito Federal e Municípios o acesso a informações bancárias protegidas
por  sigilo;  o  cruzamento  de  informações  advindas  de  instituições
financeiras ou operadoras de cartões de crédito com dados fiscais  não
importa em quebra sigilo e não é inconstitucional, mas o ente federativo,
para apurar o imposto devido, deve instaurar procedimento administrativo
fiscal  que  assegure  o  contraditório,  o  que  não  foi  observado  no  caso
concreto, e por isso o lançamento do tributo e respectivo parcelamento do
débito fiscal seriam nulos e que a restituição dos valores indevidamente
pagos  não  seria  possível,  visto  que,  neste  particular,  embora  a  inicial
tenha feito menção, não apresentou pedido expresso, julgou procedente o
pedido para anular o lançamento do imposto apurado.

Concedeu, na sentença, a antecipação da tutela de urgência
para  suspender  a  exigibilidade  do  parcelamento  do  débito  previsto  no
âmbito  do  procedimento  n.º  0995532011-7  e  condenou  o  Estado  da
Paraíba ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
que arbitrou em 15% do proveito econômico obtido, a ser apurado em
liquidação de sentença.

Nas  razões  recursais  (fls.  186/192),  a  Gonçalves  e  Lima
LTDA arguiu que a pretensão deduzida em juízo não se limita ao tópico
reservado ao pedido de anulação e que o pleito deve ser interpretado com
análise ampla da relação jurídica, e por isso seria devida restituição de
indébito dos valores que foram pagos em decorrência do parcelamento de
uma dívida fiscal que foi anulada em juízo.

Pugnou pelo provimento do recurso para que também fosse
julgado procedente o pedido de restituição de indébito.

O  Estado  da  Paraíba,  em  suas  razões  recursais  (fls.
193/209), arguiu que a sentença seria nula por violar o disposto no art.
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489, §1º, IV, do CPC, por falta de fundamentação; e que, para apuração
do  imposto  devido  não  há  necessidade  de  requisições  sigilosas  de
operadoras de cartões de crédito, bem assim que não seria necessários
editar  regulamento  disciplinando  regras  para  obter  informações  para
apuração de importo não declarado por contribuinte.

Alegou  que  não  há  necessidade  de  instauração  de
procedimento  administrativo  no  Fisco,  para  apurar  o  imposto  devido,
quando  o  contribuinte,  recebendo  notificação,  convidando-o  a  recolher
espontaneamente  o  tributo,  efetua  o  pagamento  ou  parcela  a  dívida,
evitando cobrança de multa por sonegação fiscal.

Aduziu  que  os  requisitos  para  concessão  da  tutela  de
urgência para suspensão da exigibilidade do parcelamento do débito não
restão demonstrados, sendo a hipótese de imediata revogação e que o
juízo  não  observou o  disposto  no  art.  85,  §4º,  II,  do  CPC,  visto  que
arbitrou  honorários  de  sucumbência  ema  15%  sobre  o  proveito
econômico, se na hipótese concreta a sentença é ilíquida.

Pugnou pelo provimento do recurso para que fosse acolhida
a  arguição  de  nulidade  da  sentença  ou  julgar  improcedente  o  pedido
inicial.

Contrarrazões  ao  recurso  do  Estado  da  Paraíba  (fls.
213/219.

A Fazenda Pública ofereceu contrarrazões ao apelo do autor
(fls. 221/223).

A  Procuradoria  de  Justiça,  com  vista  dos  autos
(fls.230/233), opinou pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença
e indicou o prosseguimento regular do recurso, sem opinar a respeito do
mérito, por entender que inexiste hipótese de intervenção obrigatória do
Ministério Público.

É o breve relatório.
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V O T O

Inicialmente,  faça a  análise  da preliminar  de nulidade da
sentença.

Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e art. art.
489, II, do CPC/2015, todas as decisões judiciais serão fundamentadas,
sendo  certo  que  a  inobservância  a  essa  norma implica  a  nulidade  do
pronunciamento judicial. 

Eis o dispositivo constitucional em referência:

CF – Art. 93.
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em
determinados  atos,  às  próprias  partes  e  a  seus
advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a
preservação do direito à intimidade do interessado no
sigilo não prejudique o interesse público à informação.

CPC/2015  -  Art.  489.  São  elementos  essenciais  da
sentença:
I  -  o  relatório,  que  conterá  os  nomes das  partes,  a
identificação  do  caso,  com  a  suma  do  pedido  e  da
contestação,  e  o  registro  das  principais  ocorrências
havidas no andamento do processo;
II  -  os  fundamentos,  em  que  o  juiz  analisará  as
questões de fato e de direito;

No caso dos autos, a sentença combatida, fls. 180/182, está
suficientemente fundamentada, porquanto aponta as razões de fato e de
direito que ensejou o julgamento da causa e o convencimento do julgador,
não havendo reparos a ser feito neste particular.

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Buscam  os  Apelantes  a  reforma  da  sentença  que  julgou
parcialmente  procedente  o  pedido  e  declarou  nulo  o  lançamento  do
importo apurado pelo Fisco estadual,  e não determinou a repetição de
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indébito por não haver pedido expresso.

Da análise da apelação da Fazenda Pública.

Nas razões recursais, o Estado da Paraíba defende não ser
necessário quebra de sigilo para fins de obter informações de operadoras
de cartões  de  crédito  com finalidade de  apurar  sonegação  fiscal,  bem
assim  que  não  seria  necessários  procedimento  assegurando  o
contraditório se o próprio contribuinte, perante a Receita, admitiu o débito
e parcelou a dívida.

No caso, percebe-se que, de fato, a Fazenda Pública está
autorizada a requisitar informações das empresas que operam cartões de
crédito,  e  com os dados  obtidos pode cruzar informações com vista  a
análise de vendas na empresa e sonegação fiscal de saída de produtos por
meio desta modalidade de negociações.

Esta  possibilidade  de  requisição  de  informações  às
operadoras de cartões de crédito está autorizada na Lei Complementar n.º
105/2001,  que  permite  às  autoridades  e  agentes  fiscais  da  União,
Estados, Distrito Federal e dos Municípios, examinar documentos, livros e
registros  das  instituições  financeiras,  quando  tais  informações  forem
indispensáveis pela administração fazendária, devendo preservar o sigilo
fiscal e bancário.

Logo, não há ilegalidade na requisição de informações por
parte  da  Administração  fazendária,  para  apurar  sonegação  fiscal  de
contribuinte, e a constitucionalidade dessa norma foi confirmada pelo STF,
no julgamento das ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859.

Sob  essa  ótica,  inexiste  ilegalidade  no  procedimento  da
Fazenda Pública, em requisitar informações de instituições financeiras e
operadoras de cartões de crédito, com vista a apurar irregularidade dos
contribuintes nas declarações de operações incidentes de impostos.

Porém,  quando  à  oportunidade  de  contraditório  no
procedimento  instaurado  para  apurar  suposta  sonegação  de  tributo,

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                        



Processo nº. 0026653-61.2013.815.0011

entendo que é obrigação da Fazenda Pública  oferecer  oportunidade de
defesa  ao  contribuinte  no  procedimento  administrativo  que  venha  a
resultado imputação de dívida ou penalidade fiscal.

Essa  é  a  interpretação  que  se  extrai  do  art.  5º,  LV,  da
Constituição Federal.

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros  residentes  no  País  a  inviolabilidade  do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: 

LV  -  aos  litigantes,  em  processo  judicial  ou
administrativo,  e  aos  acusados  em  geral  são
assegurados  o  contraditório  e  ampla  defesa,  com os
meios e recursos a ela inerentes;

Essa matéria já foi analisada em vários julgados, inclusive
deste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo firme no entendimento de que a
Fazenda Pública, no procedimento administrativo com finalidade de apurar
débito  fiscal,  tem a  obrigação  de  dar  oportunidade  de  contraditório  e
ampla defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  OFICIAL.  Lavratura  de
auto  de  infração.  Termo  de  encerramento.  Nulidade
reconhecida  administrativamente.  Lavratura  de  novos
autos  de  infração.  Desrespeito  ao  contraditório  e  à
ampla  defesa.  Inexistência  de  termo  de  abertura  d
procedimento  fiscal.  Notificações  necessárias  não
comprovadas.  Provas  suficientes.  Honorários
advocatícios. Ausência de condenação. Valor segundo o
art.  20,  §4°,  CPC.  Provimento  parcial  de  ambos  os
recursos. -Deve ser reconhecida a nulidade de auto de
infração quando não comprovada a existência de termo
de  abertura  de  procedimento  judicial,  muito  menos
desrespeitados  os  princípios  do  contraditório  e  da
ampla  defesa.  -Quando  a  parte  vencida  tratar-se  de
Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais deverão
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ser fixados segundo as normas do art. 20, §4, CPC.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
07320070002867001, 1ª Câmara Cível, Relator Miguel
de Britto Lyra Filho , j. em 26-02-2009)

Portanto, como no procedimento da Fazenda Pública não foi
dada oportunidade  de defesa,  conforme se  infere  dos  documentos  fls.
144/167, corrento o entendimento do magistrado ao anular o lançamento
do tributo por falta de contraditório.

Por fim, o fato de o Promovente ter feito parcelamento da
dívida fiscal não sana a irregularidade do procedimento, notadamente se
considerado  que  a  emissão  de  uma  CDA  pode  acarretar  prejuízos  à
empresa, inclusive perda de benefícios fiscais.

Da Apelação da Promovente:

Na análise da apelação da Gonçalves e Lima Ltda, constata-
se que, de fato, a inicial é expressa quanto à repetição de indébito das
prestações do parcelamento da dívida fiscal, conforme pode ser verificado
na parte da apresentação das razões do pedido.

No caso, embora se considere que não consta no dispositivo
da  inicial  pedido  expresso  de  repetição  de  indébito,  a  obrigação  de
restituir decorre do princípio da moralidade administrativa e vedação de
enriquecimento da Fazenda Pública em detrimento do contribuinte.

Desta  forma,  entendo  ser  devida  a  restituição  como
consequência da procedência do pedido da parte autora, que resultou na
anulação do débito fiscal, pois do contrário, seira inadmissível se anular
uma dívida e os valores não serem restituído ao contribuinte que pagou
parcelamento.

Ante todos exposto, nego provimento ao recurso da
Fazenda Pública e dou provimento ao apelo da Promovente para
determinar  a  restituição  de  indébito  das  parcelas  quitadas,
corrigidos monetariamente desde cada pagamento e com juros de
mora de 1% ao mês, contados da citação.
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Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, e considerando
que os honorários de sucumbência foram fixados em 15%, majoro a verba
honorária  para 20% do valor  da condenação,  devidos ao advogado da
parte Autora.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram  do  julgamento  os
Excelentíssimos  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque  –
Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o Doutor João Batista Barbosa
(Juiz convocado para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Saulo Henriques de Sá e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor
Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível  do Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 20 de fevereiro de 2018.

                    Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
           Relator
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