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Classe:Execução Fiscal

Protocolado em: 21/02/2019

EXEQUENTE: S. A. D. Á. E. E. D. V. -. S., AVENIDA MAJOR AMARANTE 2788 CENTRO (S-01) -
76980-234 - VILHENA - RONDÔNIA

ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VILHENA

EXECUTADO: ESTER OLIVEIRA DE ARAUJO, AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO 3358
CENTRO (S-01) - 76980-220 - VILHENA - RONDÔNIA

 

S E N T E N Ç A

 

Vistos.

propôs  contra  EXEQUENTE: S. A. D. Á. E. E. D. V. -. S. Execução Fiscal EXECUTADO: ESTER OLIVEIRA

objetivando o recebimento de tarifa ou preço público de água e esgoto não adimplido pelo DE ARAUJO

executado.

EXECUTADO: ESTER OLIVEIRA DE ARAUJO, apresentou exceção de pré-executividade no ID n.

29064558, alegando que os débitos de água e esgoto cobrados nos autos se trata de cobrança de diferença

de dívida vencidas no ano de 2007, as quais no ano de 2008, por meio de Lei Municipal, concedeu aos

contribuintes um desconto de 80% para pagamento à vista dos débitos referentes a IPTU, ITBI, alienação,

contribuição de melhoria e tarifas de água cobrada pelo executado, sendo válido o desconto para todos os

contribuintes que possuíssem débitos junto ao Município vencidos até 31/12/2007. Afirma que efetuou o

pagamento de seus débitos com o benefício do desconto de 80%, assegurado pela legislação vigente na

época e, não obstante tenha a lei sido posteriormente revogada por meio de acordo realizado em Ação Civil

Pública, deve ser assegurada a eficácia aos atos praticados durante a sua vigência. A executada alegou,

também, a prescrição do débito, uma vez que decorreram dez anos do vencimento até a propositura da

ação. Requereu a extinção da execução. Juntou documentos.

O exequente se manifestou no ID 29390249, alegando, em suma, que o débito se trata de cumprimento de

ordem judicial referente a Ação Civil Pública manejada pelo Ministério Público, e não cobrança do débito

gerara dano ao erário público.  Asseverou que o prazo prescricional iniciou-se a partir do relançamento, que

se deu em 30/06/2011, sendo ajuizada a ação em 2019, portanto antes do prazo prescricional de dez anos.

Por fim, propugnou pelo prosseguimento da execução.

 

É o relatório. Decido.

 

Pois bem, postos os fatos tenho que a presente exceção de pré-executividade merece procedência.
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Sabe-se que a cobrança do débito executado nos autos em apenso decorre de acordo celebrado na Ação

Civil Pública que tramitou no Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca (autos n. 0082755-75.2008.8.22.0014),

onde o Município de Vilhena se comprometeu a cobrar dos respectivos contribuintes a diferença concernente

ao desconto concedido para quitação de dívidas perante a municipalidade.

Porém não há informação nos autos de que as leis que estabeleceram o mencionado desconto tenham sido

alvo de declaração de inconstitucionalidade, de modo que os seus efeitos jurídicos não podem ser afastados

enquanto vigente a lei, em razão da boa-fé do contribuinte, que realizou o pagamento com desconto,

mostrando-se necessária a preservação da segurança jurídica no caso.

O STJ considera que a Ação Civil Pública em que se busca a condenação por dano ao erário e o respectivo

ressarcimento é imprescritível. Todavia, no caso em tela, os contribuintes não praticaram ilícitos para causar

danos ao erário, na verdade, agiram de boa-fé, auferindo descontos em razão de norma municipal que

posteriormente foi desconstituída por meio de acordo judicial.

Nesse diapasão, os atos praticados durante a vigência da respectiva lei devem ser tidos como válidos. Nesse

sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia em caso semelhante ao dos autos,

conforme julgado abaixo:

Apelação. Ação anulatória de débito fiscal. Preliminar. Nulidade de Sentença. Desconto

concedido por lei. Posterior revogação. Ato jurídico perfeito. Satisfação da obrigação

tributária pelo pagamento. Princípio da irretroatividade das leis. Garantia da segurança

jurídica. Recurso provido. Carece de qualquer nulidade a sentença que enfrenta o mérito,

nos termos do pedido inicial, mesmo que adote fundamentação diversa, balizado no

princípio do jura novit curia. Ainda que revogada a legislação que concedeu o desconto

fiscal, não tendo a lei sido declarada inconstitucional, não há que se falar em invalidade

dos atos praticados durante sua vigência. A nova legislação não pode atingir situações já

consolidadas, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis. O contribuinte que, de

boa-fé, paga tributo com desconto advindo de lei, não deve ser obrigado a pagar

diferenças posteriores em relação a mesma obrigação tributárias, em virtude da posterior

revogação da norma que concedeu tal benesse, em respeito aos princípio da segurança

jurídica e do ato jurídico perfeito. Recurso a que se dá provimento. (Apelação Cível Nº

0012691-69.2010, 2ª Câmara Especial, Tribunal de Justiça de RO, Relator: Des. Walter

Waltenberg Silva Junior, Julgado em 28.10.2014)

 

Apelação. Embargos à execução fiscal. Irretroatividade da lei tributária. Benefício fiscal.

Contribuinte de boa-fé. Lei vigente. Extinção do crédito tributário. Honorários. 1. Em razão

da irretroatividade da lei tributária, seus efeitos não retroagem para alcançar fatos

ocorridos antes da sua vigência, exceto nas hipóteses expressas no art. 106 do CTN,

dentre as quais não está incluída a lei que revoga benefício fiscal. (Apelação, Processo nº

0006595-07.2015.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara

Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. Gilberto Barbosa, Data de julgamento: 11/11/2016)

 

Assim, uma vez reconhecida a legalidade daqueles descontos, mostra-se indevida, por consequência, a

cobrança pelo SAEE da respectiva diferença apurada.
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No mais, reconhecido o direito do executado de não ser cobrado pelo desconto que recebeu quando do

pagamento de seu débito, desnecessário se enveredar pela análise da prescrição.

 

   e pelo que dos autos consta, Ante o exposto ACOLHO a exceção de pré-executividade, DECLARO NULA

a cobrança da tarifa executada na  relativamente a CDA cobrança de diferença do desconto de 80% de dívida

vencidas no ano de 2007 e, por consequência,  a presente ação executiva.JULGO EXTINTA

 ao pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária, estes arbitrados emCONDENO o exequente 

15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.

Esta sentença não está sujeita ao reexame necessário (CPC, art. 496, §3º, III), de maneira que, transitada

em julgado, arquivem-se os presentes autos e a execução fiscal.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vilhena/RO, .13 de novembro de 2019

Andresson Cavalcante Fecury

Juiz de Direito
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Petição de ciência para descarte de expediente.
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