
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

Remessa Oficial e Apelação Cível Nº 0095092-08.2012.815.2001 — 6ª Vara da Fazenda
Pública da Capital
Relator      : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante   : Estado da Paraíba, representado por seu Procurador Sérgio Roberto Felix Lima
Apelado     : Município de Monteiro, representado por seu Prefeito constitucional
Advogado  : Edgar Tavares de Melo de Sá Pereira (OAB/PB 23.951-A)
Remetente : Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL — TRIBUTÁRIO
— REPASSE DE ICMS AOS MUNICÍPIOS — PROCEDÊNCIA
—  IRRESIGNAÇÃO  —  PRELIMINARES  —  A)
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA  —  B)  AUSÊNCIA  DE
PEDIDO  CERTO  E  DETERMINADO  —  REJEIÇÃO  —
MÉRITO — ART. 158, IV, DA CF — IMPOSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO  DE  INCENTIVOS,  ISENÇÕES  E  BENEFÍCIOS
FISCAIS  —  ENTENDIMENTO  FIRMADO  NO  STF  —
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

— “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.” (RE 572762,  Relator(a):  Min.
RICARDO  LEWANDOWSKI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
18/06/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-167 DIVULG
04-09-2008 PUBLIC 05-09-2008 EMENT VOL-02331-04 PP-00737)

Vistos, etc.

Trata-se de  remessa oficial e apelação cível interposta pelo  Estado
da Paraíba  contra  a sentença de fls. 190/196, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo
Município de Monteiro, que julgou procedente o pedido, para determinar que o promovido
repasse ao promovente a parcela integral do ICMS a que faz jus, sem a realização de qualquer
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dedução a título de incentivo fiscal, bem assim para que restitua a diferença dos valores não
repassados referente ao quinquênio anterior à data do ajuizamento da demanda, devidamente
atualizados a partir da citação. Honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação.

O apelante, às fls. 197/229, levantou as preliminares de inadequação
da via eleita, bem como de ausência de pedido certo e determinado. No mérito, afirma que o
município  pretende  que  as  mercadorias  amparadas  com  benefícios  ou  incentivos  fiscais
integrem a sua cota-parte, no entanto, ressalta que não se pode repassar um valor que não foi
arrecadado. Alternativamente, pugna pela minoração dos honorários advocatícios. 

Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 231). 

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição das preliminares
e, no mérito, pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação (fls. 238/240) 

É o relatório. Decido.

DAS PRELIMINARES

a) inadequação da via eleita

O apelante afirma não ser possível o ressarcimento de valores que não
ingressaram no erário.

Percebe-se  que  tal  matéria  se  confunde  com  o  próprio  mérito  da
questão e com ele será conjuntamente analisado.

b) ausência de pedido certo e determinado 

Não merece prosperar a alegação do apelante de que o pedido contido
na  exordial  não  se  encontra  devidamente  delimitado,  pois,  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 de 1973.

No caso, resta clara a intenção do autor de 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.

Portanto, rejeito a preliminar. 

MÉRITO

O município apelado afirma ser ilegal a conduta do Estado que, ao
efetuar o repasse constitucional relativo ao ICMS, resolveu proceder a dedução de benefícios,
isenções e incentivos fiscais.
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O magistrado  a quo,  a seu turno, julgou procedente o pedido, para
determinar que o promovido transfira periodicamente o valor correspondente à arrecadação do
ICMS, respeitando a margem constitucional  de 25% (vinte e cinco por cento),  bem como
condená-lo ao pagamento da diferença entre o valor do repasse efetivado e o real devido dos
últimos 05 (cinco) anos. Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa.

O  apelante  alega  que  o  município  pretende  que  as  mercadorias
amparadas com benefícios ou incentivos fiscais integrem a sua cota-parte, no entanto, ressalta
que não se pode repassar um valor que não foi arrecadado.  Alternativamente,  pugna pela
minoração dos honorários advocatícios. 

Pois bem. Nos termos do art. 158, IV da CF:

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.

No  caso,  embora  arrecadado  pelo  Estado,  de  acordo  com  o
supramencionado  dispositivo,  a  referida  parcela  do  ICMS  pertence  ao  município,  não
podendo o ente estatal dela dispor a seu talante.

Importante destacar que no julgamento do Recurso Extraordinário n.
572.762,  no qual  se  reconheceu  a  repercussão geral  do tema constitucional  em debate,  o
Plenário  do STF assentou a  impossibilidade  de  repasses  das  parcelas  constitucionalmente
destinadas aos Municípios sofrerem deduções decorrentes de incentivos ou benefícios fiscais
concedidos pelos Estados ou pela União. Vejamos:

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.  (RE  572762,  Relator(a):  Min.  RICARDO
LEWANDOWSKI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  18/06/2008,
REPERCUSSÃO  GERAL  -  MÉRITO  DJe-167  DIVULG  04-09-2008
PUBLIC 05-09-2008 EMENT VOL-02331-04 PP-00737) 

Seguindo essa linha de raciocínio, decidiu, ainda, o STF:
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AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL  E  TRIBUTÁRIO.  IMPOSTO  SOBRE
CIRCULAÇÃO  DE  MERCADORIAS  E  SERVIÇOS  –  ICMS.
PROGRAMAS ESTADUAIS DE INCENTIVO FISCAL. RETENÇÃO,
PELO  ESTADO,  DE  PARTE  DA  PARCELA  DESTINADA  AOS
MUNICÍPIOS:  IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO  REGIMENTAL  AO
QUAL  SE  NEGA  PROVIMENTO.  
(RE 726333 AgR, Relator(a):  Min.  CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
julgado em 10/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 31-
01-2014 PUBLIC 03-02-2014) 

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  rejeitada.  Agravo  regimental  improvido.  Precedente.  A
concessão, pelos Estados, de crédito presumido sobre ICMS não pode
alcançar a cota constitucional de 25% que pertence aos municípios. 2.
SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. Agravo regimental. Ausência
de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Aplicação da
súmula 283. Agravo improvido. Não colhe recurso que não ataca todos os
fundamentos  autônomos  da  decisão  recorrida'  (Suspensão  de  Tutela
Antecipada  451  AgR,  Relator(a):  Min.  CEZAR  PELUSO  (Presidente),
Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2011).

Segundo o entendimento  jurisprudencial,  os Municípios  não podem
ser prejudicados pelas isenções fiscais concedidas pelo Estado-membro, devendo a concessão
de benefícios fiscais e isenções tributárias ficar adstrita à parcela que lhe cabe, nela não se
incluindo aquela destinada à municipalidade.

No mesmo norte segue o entendimento deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL -  Remessa  e  Apelação  Cível  -  Ação ordinária  de
cobrança - Preliminares - Inadmissibilidade da via eleita - Confunde-se com
o mérito - Arguição de pedido genérico - Não observância - Narrativa dos
fatos e pedido formulados de modo claro e preciso - Rejeição. Quando a
preliminar  confunde-se  com  o  mérito,  será  com  ele,  conjuntamente
analisada. - Descabe falar-se em pedido genérico, quando se verifica que a
narrativa  dos  fatos  e  descrição  do  pedido  e  da  causa  de  pedir  foram
formulados de modo claro e preciso, deixando evidente a pretensão da ação.
CONSTITUCIONAL  -  Remessa  e  Apelação  Cível  -  Ação  ordinária  de
cobrança  -  ICMS  -  Repasse  de  cota  aos  Municípios  -  Concessão  de
incentivos fiscais pelo Estado - Imposto de receita partilhada - Incidência do
art.  158,  IV,  da Constituição  Federal  -  Alegação de  má  interpretação do
artigo referente à distribuição de receitas - Divisão do valor arrecadado -
Desacolhimento  da  tese  recursal  -  Não  sujeição  aos  planos  de  incentivo
fiscal  do  Estado  pelos  Municípios  -  Matéria  pacificada  no  STF  e  neste
Egrégio Tribunal - Desprovimento. -  O entendimento jurisprudencial do
STF é assente em declarar que os municípios não devem se sujeitar, no
tocante a repartição de receitas, aos programas de incentivo propostos
pelo Estados-membros, por ofender o art. 158, IV, do CPC. No imposto

4



de receita partilhada com  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00172248520118152001,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.
ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS , j. em 06-09-2016)  

AGRAVO  INTERNO.  INSURGÊNCIA  EM  FACE  DE  DECISÃO
MONOCRÁTICA  QUE  NEGOU  SEGUIMENTO  AO  RECURSO
OFICIAL. 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.  ARGUMENTAÇÕES
INSUFICIENTES A TRANSMUDAR O ENTENDIMENTO ESPOSADO.
DESPROVIMENTO  DA  SÚPLICA  REGIMENTAL.  -  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
BRITTO, Segunda Turma, julgado em 16/08/2011, DJe-200 DIVULG 17-
10-2011 PUBLIC 18-10-2011 EMENT VOL-02609-01 PP-00096). (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00408680920018152001, 1ª Câmara
Especializada Cível, Relator DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 29-03-
2016)   

Portanto, correto o entendimento adotado pelo juízo a quo.

No tocante aos honorários advocatícios, verifica-se que a fixação em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação encontra-se adequada ao caso, levando-se
em consideração a matéria e o tempo de deslinde, não havendo que se falar em minoração.

Feitas estas considerações, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC,
rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento ao recurso apelatório e à remessa
necessária, mantendo a sentença em todos os seus termos. 

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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