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PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA,  APELAÇÃO  CÍVEL E  RECURSO  ADESIVO  nº.
0040221-96.2010.815.2001 — 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital.
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante : Estado da Paraíba, representado por sua procuradora Alessandra Ferrei-
ra Aragão.
Apelado : José Francisco do Nascimento.
Advogado : Moisés Fernandes da Silva (OAB/PB 11.866)
Recorrente : José Francisco do Nascimento.
Advogado      : Moisés Fernandes da Silva (OAB/PB 11.866)
Recorrido : Estado da Paraíba.
Remetente : Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

AÇÃO  ANULATÓRIA DE  DÉBITO  FISCAL.  COMPRA
DE VEÍCULO. RECOLHIMENTO DO ICMS. NOTA FIS-
CAL INIDÔNEA. VENDEDOR COM INSCRIÇÃO CAN-
CELADA. RESPONSABILIDADE D ADQUIRENTE. PRO-
CEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  PAGAMENTO  DO  IM-
POSTO  DEVIDO.  ALÍQUOTA  APLICADA  CORRETA-
MENTE.  MULTA.  MANUTENÇÃO.  DESPROVIMENTO
DA REMESSA NECESSÁRIA, DA APELAÇÃO CÍVEL E
DO RECURSO ADESIVO. 

— “Não subsiste a alegação do promovente de que efetuou o paga-
mento do imposto embutido no valor do veículo, porquanto a empresa
não emitiu a documentação de acordo com as determinações legais,
inclusive considerada inidônea.” 

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS  estes  autos  acima
identificados.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Colen-
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, em negar provimento à
remessa necessária, à apelação cível e ao recurso adesivo, nos termos do voto do Re-
lator.

RELATÓRIO



Trata-se de Remessa Necessária, Apelação Cível e Recurso Ade-
sivo interpostos pelo Estado da Paraíba e por José Francisco do Nascimento em face
da sentença de fls. 107/116 prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capi-
tal, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta  em face do Estado da Paraí-
ba.

O Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, apenas
para reduzir o valor da multa aplicada no auto de infração nº 03769, para 50% (cinquen-
ta por cento) do valor do ICMS devido.

Irresignado, o Estado da Paraíba apresentou recurso apelatório
às fls. 118/124, pleiteando a fixação da multa em 100% (cem por cento) do imposto de-
vido.

Contrarrazões às fls. 127/134.

O promovente apresentou recurso adesivo às fls. 135/167, susci-
tando, em síntese, que efetuou o pagamento do ICMS embutido no valor do veículo;
aduz que a empresa não cumpriu com sua obrigação acessória; inexistência de má-fé;
cobrança de alíquota do imposto em percentual maior que o devido; redução da base de
cálculo por se tratar de veículo usado e redução da multa para 20% (vinte por cento) do
valor do ICMS devido. Pleiteia, por fim, reforma da sentença.  

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 169.

A Procuradoria de Justiça, no parecer às fls. 176/177, apenas in-
dicou que o feito retome seu caminho natural.

É o relatório.

VOTO.

No caso dos autos, alega o autor que em novembro de 2007 ad-
quiriu uma carreta reboque AG BS, ano 2004, placa JZX 3209 na cor amarela. A transa-
ção foi realizada com a concessionária Paraná Veículos Ltda, localizada no Estado de
Minas Gerais, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) cujo pagamento foi efetiva-
do em duas modalidades, quais sejam a vista no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
com financiamento do restante do valor.

Afirma que em março de 2008 foi notificado do auto de infração
nº 03769, o qual apurou a aquisição de mercadoria acobertada por nota fiscal inidônea,
uma vez que emitente se encontrava com a inscrição cancelada no Estado de Minas Ge-
rais. O auto de infração fixou o pagamento do ICMS no valor de R$ 10.200,00 (dez mil
e duzentos reais), acrescido de multa de 200% (duzentos por cento), totalizando um va-
lor de R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais).

O magistrado  a quo julgou parcialmente procedente o pedido
anulatório, apenas para reduzir a multa aplicada para 50% (cinquenta por cento) do va-
lor do ICMS devido.

Pois bem, considerando que os recursos impugnam toda a sen-
tença, convém analisá-los conjuntamente.



Na hipótese, não há dúvidas de que o promovente é parte res-
ponsável pelo pagamento do ICMS, conforme art.31, III da Lei Estadual nº 6.379/96,
que dispõe sobre o ICMS, senão vejamos:

Art. 31. São responsáveis pelo pagamento do imposto:

(…)

III – qualquer possuidor ou detentor de mercadoria desacompanhada
de documentos fiscal ou acompanhada de documento fiscal inidôneo;

Além disso, o art.173, §§1º e 2º do mesmo diploma legal tam-
bém estabelece a responsabilidade do promovente em relação ao pagamento do ICMS,
conforme transcrição:

Art. 173. Constitui infração toda a ação ou omissão voluntária
ou involuntária, que importe em inobservância, por parte de pes-
soa natural ou jurídica, de norma estabelecida por lei, por regu-
lamento ou pelos atos administrativos de caráter normativo des-
tinados a complementá-los.

§1º Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, todos
os que, de qualquer forma concorrerem para sua prática, ou dela
se beneficiarem e, em especial, o proprietário de veículo ou seu
responsável, quando esta decorrer do exercício de atividade pró-
pria do mesmo.

§2º A responsabilidade independe da intenção do agente ou res-
ponsável e da efetividade, natureza ou extensão dos efeitos do
ato. 

Superada a questão, não há que se falar na responsabilidade da
Paraná Veículos em relação à obrigação acessória de expedição de nota fiscal correta,
porquanto, a inscrição cadastral da empresa estava cancelada, ou seja, sequer pode ser
considerada sujeito de obrigação acessória. De igual modo, também não subsiste a ale-
gação do promovente de que efetuou o pagamento do imposto embutido no valor do ve-
ículo, porquanto a empresa não emitiu a documentação de acordo com as determinações
legais, inclusive considerada inidônea.

In casu, é sabido que é possível o aproveitamento dos créditos
do ICMS1 decorrente de nota fiscal inidônea, mas para tanto é necessária a observância
de determinados requisitos, quais sejam a boa-fé do adquirente, nota fiscal emitida ante-
riormente à declaração de inidoneidade do vendedor e veracidade da compra e venda.

1

 É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal pos-
teriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. (súmula 509, STJ) 



Observa-se dos autos que a nota fiscal (fl. 29) do veículo com-
prado pela parte autora foi emitida pela Paraná Veículos S/A em 16/11/2007. No entan-
to, conforme bem pontuou o magistrado  a quo,  o documento de fl. 36 – juntado pelo
próprio autor – aponta que a empresa referida está com cadastro “não habilitado” desde
22/03/2007, ou seja, não está preenchido o requisito de que a negociação tenha sido an-
terior à declaração de inidoneidade.

Não preenchido, de igual forma, o requisito da boa-fé do adqui-
rente, porquanto a consulta referente ao documento de fl. 36, foi feita pelo autor em
21/12/2007, ou seja, pouco mais de um mês após a celebração do negócio jurídico, de
modo que a informação poderia ter sido observada antes mesma da realização da com-
pra do veículo.

No concernente aos valores do imposto, é fato que a base de cál-
culo deve ser o valor do veículo, no caso, R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), haja vista
que a forma de pagamento não interessa ao Fisco Estadual. 

Em relação à redução de 80% (oitenta por cento) da base de cál-
culo, o art.31 do RICMS-PB (Decreto nº 18.930/1997) dispõe o seguinte:

Art.31. A base de cálculo do imposto será reduzida de:

I – 80% (oitenta por cento), na saída de máquinas, motores e aparelhos
usados,  inclusive na saída de mercadorias desincorporadas do ativo
fixo ou imobilizado de estabelecimento de contribuintes do ICMS, ob-
servado o seguinte (Convênios ICM 15/81, ICMS 97/89, 50/90, 06/92
e 151/94):

b) a redução da base de cálculo prevista neste inciso não se aplica:

1. às mercadorias cujas entradas e saídas não se realizarem mediante a
emissão dos documentos fiscais próprios ou estes deixarem de ser re-
gularmente escriturados nos livros fiscais pertinentes; 

Neste sentido, considerando que a aquisição do veículo não foi
precedida da emissão de documentos fiscais próprios ante a situação irregular da empre-
sa, a pleiteada redução da base de cálculo não pode ser aplicada em favor do promoven-
te.

Ressalte-se, ainda, que não prevalece a alegação de cobrança de
alíquota do imposto superior ao legalmente previsto, porquanto se o valor do imposto a
ser recolhido é de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) (fl. 67), sobre a base de cál-
culo foi aplicada uma alíquota de 17% (dezessete por cento), consoante art.11, inciso I
da Lei Estadual nº 6.379/962.  

Em relação à multa aplicada, suscita o Estado da Paraíba a sua
majoração para 100% (cem por cento) do valor do imposto, enquanto que o autor/recor-
rente, pleiteia uma redução da multa para 20% (vinte por cento).

2Art.11. As alíquotas do imposto são as seguintes: I – 17% (dezessete por cento), nas operações e presta-
ções internas e na importação de bens e mercadorias do exterior;



Contudo, não vislumbro justificativa suficiente para modificar o
valor fixado na sentença recorrida, qual seja 50% (Cinquenta por cento) do valor do im-
posto devido, porquanto atende às peculiaridades do caso concreto, bem como considera
o art.82 da Lei Estadual nº 6.379/96. 

No tocante à condenação do autor no pagamento de honorários
advocatícios, foi corretamente fixado o ônus considerando que o Estado da Paraíba de-
caiu de parte mínima, ademais, o fato de ser beneficiário da assistência judiciária não
impede a sua condenação, a teor do que dispõe o art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.  

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO À REMESSA NE-
CESSÁRIA, À APELAÇÃO E AO RECURSO ADESIVO, mantendo a sentença em
todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu o julgamento com o voto, o Exmo. Des. Marcos Caval-
canti de Albuquerque (Presidente). Participaram do julgamento, ainda, a Exma. Desa.
Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
(Relator). 

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Rodrigo Marques
da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 15 de maio de 2018.

Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides
                     Relator
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REMESSA NECESSÁRIA,  APELAÇÃO  CÍVEL E  RECURSO  ADESIVO  nº.  0040221-
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RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária, Apelação Cível e Recurso Adesivo inter-
postos pelo Estado da Paraíba e por José Francisco do Nascimento em face da sentença de fls.
107/116 prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Anulató-
ria de Débito Fiscal proposta  em face do Estado da Paraíba.

O Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para reduzir
o valor da multa aplicada no auto de infração nº 03769, para 50% (cinquenta por cento) do valor do
ICMS devido.

Irresignado,  o  Estado  da  Paraíba  apresentou  recurso  apelatório  às  fls.
118/124, pleiteando a fixação da multa em 100% (cem por cento) do imposto devido.

Contrarrazões às fls. 127/134.

O promovente apresentou recurso adesivo às fls. 135/167, suscitando, em
síntese, que efetuou o pagamento do ICMS embutido no valor do veículo; aduz que a empresa não
cumpriu com sua obrigação acessória; inexistência de má-fé; cobrança de alíquota do imposto em
percentual maior que o devido; redução da base de cálculo por se tratar de veículo usado e redução
da multa para 20% (vinte por cento) do valor do ICMS devido. Pleiteia, por fim, reforma da senten-
ça.  

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 169.

A Procuradoria de Justiça, no parecer às fls. 176/177, apenas indicou que o
feito retome seu caminho natural.

É o relatório.

João Pessoa, 20 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides

                   Relator


