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REMESSA  OFICIAL.  TRIBUTÁRIO.  PROTOCOLO  ICMS  N°
33/03.  CONSTITUCIONALIDADE.  JULGAMENTO  DA  ADI  Nº
3.800.  PERMISSIONÁRIA.  DISTRIBUIDORA  DE  GÁS
LIQUEFEITO  DE  PETRÓLEO  (GLP)  DERIVADO  DE  GÁS
NATURAL.  INCIDÊNCIA  PLURIFÁSICA.  CONVÊNIO  Nº  03/99.
REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RECOLHIMENTO NA
REFINARIA.  REPARTIÇÃO  DA  RECEITA  TRIBUTÁRIA.
PRECEDENTES  DO  COLENDO  STF  E  DESTA  CORTE.
SEGUIMENTO NEGADO.

-  A  cobrança  do  ICMS  sobre  o  gás  liquefeito  de  petróleo
derivado de gás natural deve obedecer às regras do Protocolo
nº 33/2003, que determina a incidência plurifásica do tributo. 

- Pelo regime de substituição tributária, previsto no Convênio
nº 03/99, as pessoas ocupantes de posições posteriores das
cadeias de produção e circulação são substituídas, no dever de
pagar tributo, por aquelas que ocupam as posições anteriores
nessas mesmas cadeias.

-  As vendas interestaduais referentes ao GLP estão sujeitas à
sistemática  da  substituição  tributária,  o  que  pressupõe  a
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cobrança de todo o imposto,  antecipadamente,  do substituto
tributário  (refinaria),  que repassa posteriormente o ICMS aos
Estados beneficiários.

Vistos etc. 

A  NACIONAL  GÁS  BUTANO DISTRIBUIDORA  LTDA  moveu  a
presente  ação  declaratória  contra  o  ESTADO  DA  PARAÍBA,  visando
pronunciamento judicial acerca da exigência antecipada do ICMS devido
por substituição tributária, bem como sobre a obrigação de recolhimento
do mencionado imposto sobre operações  interestaduais  praticadas  com
GLP derivado de gás natural.

Na sentença, o Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital
julgou o pedido inicial procedente com arrimo no art. 155, § 2º, X, “b”; §
4º, I, da CF e no Protocolo nº 33/03, declarando-se “indevida a cobrança
antecipada de ICMS devido por substituição tributária já retido pelo sujeito
passivo;  e  inexistente  a  relação  jurídico  tributária  que  implique  na
obrigação de recolhimento de ICMS relativo às operações interestaduais
praticadas  com GLP  derivado  de  Gás  Natural,  além da  importância  já
retida pelo sujeito passivo por substituição tributária” (fls. 215).

O  processo  desaguou  nesta  Corte  por  força  da  remessa
necessária, não havendo recurso voluntário (fls. 227 e 236).

A Procuradoria de Justiça não se manifestou quanto ao mérito
(fls. 241/244).

É o relatório.

DECIDO

A matéria em debate está fundada em dispositivos que tiveram
sua constitucionalidade questionada, motivo pelo qual se torna imperiosa
a manifestação sobre o tema.

Na  contestação,  o  Estado  da  Paraíba  requereu  que  fosse
declarado, incidentalmente, a inconstitucionalidade dos incisos II e III do
§ 4º,  do  art.  155,  da  CF/88,  incluídos  pela  EC nº  33/01;  da  cláusula
primeira, § 4º da Cláusula segunda, inciso III da Cláusula terceira, inciso
IV da Cláusula quarta, Cláusula oitava-A e Cláusula décima primeira, todas
do Protocolo ICMS nº 33/03, por violar os arts. 1º, caput, 20, § 1º, 60, I,
§ 4º, I, 155, § 2º, X, "b" e "d", da Constituição Federal de 1988.
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Contudo, não merece ser acolhida a referida arguição.

Segundo o art. 97, da Constituição Federal/88, regulado pelos
arts.  480  a  482  do  CPC,  os  Tribunais  podem  exercer  o  controle  de
constitucionalidade difuso, quando provocados a analisarem recursos ou
ações  de  competência  originária,  as  quais  requerem  a  análise  da
compatibilidade  constitucional,  entre  as  normas  mencionadas  e  a
Constituição Federal.

O parágrafo único do art. 481 do CPC dispõe que os órgãos
fracionários  dos  tribunais  não  submeterão  ao  plenário  ou  ao  órgão
especial  a  arguição  de  inconstitucionalidade,  quando  já  houver
pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre
a questão debatida nos autos. 

Diante desse cenário, cabe esclarecer que tramita no STF a ADI
3.800,  proposta  pelo  Estado  da  Paraíba,  requerendo  declaração  da
inconstitucionalidade da EC nº 33/01, a qual encontra-se prestes a ser
julgada,  e  como  a  matéria  objeto  da  referida  ação  direta  de
inconstitucionalidade  é  a  mesma  dos  presentes  autos,  não  se  mostra
necessária  a  sua  análise,  através  do  controle  difuso,  por  este  Egrégio
Tribunal.

Em  que  pese  o  esforço  do  apelante,  aduzindo  a
inconstitucionalidade  formal  da  Emenda  Constitucional  nº  33/01,  tal
discussão não é imprescindível  para o deslinde da controvérsia,  pois  o
constituinte derivado apenas seguiu o rumo traçado anteriormente pelo
constituinte originário, isto é: em relação ao petróleo e seus derivados, o
ICMS fica com o Estado destino (exceção do art. 155, § 2º, X, “b”); em
relação ao gás natural e seus derivados, o ICMS será repartido entre e
Estado  de  origem  e  o  de  destino  (regime  de  substituição  tributária  -
regime normal da tributação), do mesmo modo que ocorre com as demais
mercadorias.

No  tocante  à  alegação  de  inconstitucionalidade  do  Protocolo
ICMS nº 33/03, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, quando do
julgamento da ADI nº 3.103, da relatoria do Exmo. Min. Cézar Peluso,
verbis: 

1.  INCONSTITUCIONALIDADE.  Ação  direta.  Petição  inicial.
Ilegitimidade  ativa  para  a  causa.  Correção.  Aditamento  anterior  à
requisição das informações. Admissibilidade. Precedentes. É lícito, em
ação  direta  de  inconstitucionalidade,  aditamento  à  petição  inicial
anterior  à  requisição  das  informações.  2.
INCONSTITUCIONALIDADE.  Ação  direta.  Tributo.  ICMS.
Operações interestaduais com Gás Liquefeito de Petróleo -
GLP,  derivado  de  Gás  Natural  tributado  na  forma  do
Convênio ICMS 03/99. Ato normativo. Protocolo nº 33/2003.
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Cláusulas  primeira  e  segunda.  Prescrição  de  deveres
instrumentais,  ou  obrigações  acessórias.  Subsistência  do
regime de substituição tributária.  Inexistência de ofensa à
Constituição.  Ação  julgada  improcedente.  São
constitucionais as cláusulas primeira e segunda do Protocolo
nº  33/2003,  que  prescrevem  deveres  instrumentais,  ou
obrigações acessórias, nas operações com Gás Liquefeito de
Petróleo  sujeitas  à  substituição  tributária  prevista  no
Convênio ICMS 3/99. (ADI 3103, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO,
Tribunal  Pleno,  julgado  em 01/06/2006,  DJ  25-08-2006  PP-00014
EMENT  VOL-02244-01  PP-00147  RTJ  VOL-00199-01  PP-00178
LEXSTF v. 28, n. 333, 2006, p. 49-69 RTFP v. 14, n. 71, 2006, p.
335-346 RDDT n. 134, 2006, p. 225).

Assim, ao julgar a ADI nº 3103, o Supremo Tribunal Federal
entendeu que o Protocolo ICMS nº 33/03 é constitucional. 

Na espécie,  o litígio  diz  respeito  ao âmbito  de incidência  do
imposto sobre operações  relativas à circulação de mercadorias  e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação (ICMS).

Quando a operação de intercâmbio se dá dentro dos limites de
um Estado, é fácil perceber que o ICMS será devido a este Estado, pela
alíquota interna. Todavia a celeuma pode surgir quando a operação se dá
entre Estados diversos.

Em relação ao GLP derivado de petróleo, não há divergência,
uma vez que o mesmo é amparado constitucionalmente, pela imunidade
nas operações interestaduais, ficando o ICMS destinado integralmente ao
Estado  consumidor,  é  o  que  disciplina  o  art.  155,  II,  §  2º,  "b",  da
Constituição Federal.

No caso do GLP derivado de gás natural, ponto jurídico em que
divergem  os  litigantes,  incide  a  regra  da  repartição  tributária,  ficando
parte  da  receita  na  origem,  e  outra  parte  para  o  destino,  conforme
alíquotas internas dos estados envolvidos na operação, nos termos do §
4º e  incisos,  do  art.  155 da CF,  incluídos  no texto  constitucional  pela
Emenda nº 33/2001.

Além disso, com relação a gás liquefeito de petróleo derivado
de  gás  natural  incide  o  Protocolo  ICMS nº  33/2003,  que determina  a
incidência  plurifásica  do  tributo,  através  da  repartição  deste,  entre  o
Estado de origem e o de destino.

O Protocolo nº 33/03, ao tratar acerca dos procedimentos nas
operações  interestaduais  com GLP derivado de gás natural,  assevera a
forma de tributação estabelecida pelo Convênio ICMS nº 03/99, qual seja,
o de substituição tributária.
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Cotejando  o  referido  Convênio,  observa-se  que  tanto  o  GLP
derivado de gás natural submete-se ao regime de substituição tributária. É
o que dispõe a cláusula primeira, senão vejamos:

Ficam  os  Estados  e  o  Distrito  Federal,  quando  destinatários,
autorizados a atribuir aos remetentes de combustíveis e lubrificantes,
derivados  ou  não  de  petróleo,  situados  em  outras  unidades  da
Federação,  a condição de contribuintes ou de sujeitos passivos por
substituição,  relativamente  ao  ICMS incidente  sobre  as  operações
com  esses  produtos,  a  partir  da  operação  que  os  remetentes
estiverem realizando, até a última, assegurado o seu recolhimento à
unidade federada onde estiver localizado o destinatário.

A promovente, então, deve se submeter à tributação do ICMS
relativo  a  GLP  derivado  de  gás  natural  pelo  regime  de  substituição
tributária  progressiva,  isto  é,  as  pessoas  ocupantes  de  posições
posteriores  das  cadeias  de  produção  e  circulação  são  substituídas,  no
dever de pagar tributo, por aquelas que ocupam as posições anteriores
nessas  mesmas  cadeias,  de  modo que,  in  casu,  a  refinaria  retém,  na
fonte, o valor, a título de ICMS, devido pela promovente.

As  vendas  interestaduais  referentes  ao  GLP estão  sujeitas  à
sistemática da substituição tributária, o que pressupõe a cobrança de todo
o  imposto,  antecipadamente,  do  substituto  tributário  (refinaria),  que
repassa posteriormente o ICMS aos Estados beneficiários.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINARES.  DECLARAÇÃO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA EC. N°. 33/01 E DO PROTOCOLO N°.
33/03. ICMS. JULGAMENTO DA ADI N°. 3.800 E 3.103 NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. REJEIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO
PROCESSO  LEGAL.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  GÁS  NATURAL  E
DERIVADOS.  SUBSTITUIÇÃO  TRIBUTÁRIA.  RECOLHIMENTO
NA  REFINARIA.  REPARTIÇÃO  DA  RECEITA  TRIBUTÁRIA.
DECLARAÇÃO DE NÃO SUBMISSÃO AOS TERMOS DO PROTOCOLO
ICMS N°.  33/03,  POR  NÃO SER  SIGNATÁRIO.  IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DO APELO.  -  Nas  operações  interestaduais,
entre  contribuintes,  com  gás  natural  e  seus  derivados,  e
lubrificantes  e  combustíveis  não  derivados  de  petróleo,  o
imposto  será  repartido  entre  os  Estados  de  origem  e  de
destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre
nas  operações  com  as  demais  mercadorias.  O  GLP,  Gás
Liquefeito  de  Petróleo,  está  sujeito  à  sistemática  da  substituição
tributária, regime pelo qual a responsabilidade pelo ICMS devido em
relação  às  operações  ou  prestações  de  serviços  subsequentes  é
atribuída ao contribuinte substituto. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
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Processo  Nº  20020070160011002,  2ª  CAMARA  CIVEL,  Relator
Eduardo José de Carvalho Soares, j. em 14-06-2011).

APELAÇÃO  CÍVEL.  CONSTITUCIONAL  E  TRIBUTÁRIO.  AÇÃO
DECLARATÓRIA  L  E  INEXISTÊNCIA  DE  RELAÇÃO  JURÍDICO
-TRIBUTÁRIA.  OPERAÇÃO  INTERESTADUAL  COM  GLP
DERIVADO  DE  GÁS  NATURAL,  TRATAMENTO  DIVERSO  DO
GLP  DERIVADO  DE  PETRÓLEO.  REGIME  NORMAL  DE
TRIBUTAÇÃO DO GLP DERIVADO DE GÁS NATURAL QUE NÃO
ESTÁ ABRANGIDO PELA NORMA DO ART. 155, §2º, X,  “b”.
SUBSUNÇÃO  AO  ART.  155,  §2º,  I,  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. DESPROVIMENTO  DO  APELO.  -  O  deslinde  da
controvérsia reside em aferir  se nas operações interestaduais com
GLP derivado de gás natural é devido o ICMIS apenas ao estado de
destino, como ocorre nas operações com o GLP derivado de petróleo,
em decorrência do regime tributário insculpido no artigo 155, §2°,
inciso  X.  “b”  da  Constituição  Federal  princípio  do  destino  -  tese
defendida pelo Estado da Paraíba; ou se tais operações ficam sujeitas
ao regime normal de tributação, sendo devido o ICMS ao Estado de
origem E o mero complemento por substituição tributária ao Estado
de destino, exatamente por não aplicar-se ao GLP derivado cie gás
natural  o  dispositivo  constitucional  referido  tese  defendida  pela
autora. - Considerando que o artigo 155, §2º, inciso X, alínea b é
uma exceção a regra normal de tributação e o artigo não fala em gás
natural e seus derivados, não se pode ampliar o alcance da norma,
sob pena de violação ao princípio de que as exceções se interpretam
restritivamente.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20020070248717002, 1ª Câmara cível, Relator Carlos Martins Beltrão
Filho - JUIZ CONVOCADO, j. em 17-03-2011).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
ICMS.  COBRANÇA  DE  ICMS  COMPLEMENTAR  A
DISTRIBUIDORA  DE  COMBUSTÍVEIS.  EXPANSÃO
VOLUMÉTRICA  DECORRENTE  DE  AUMENTO  DE
TEMPERATURA.  TRIBUTO  SUJEITO  A  SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA  PROGRESSIVA.  RECOLHIMENTO  INTEGRAL
PELA REFINARIA. DEFINITIVIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE DO CRÉDITO.
RECURSO  DO  ESTADO  DA  PARAÍBA.  PRELIMINAR  ARGUIDA  NAS
CONTRARRAZÕES.  IRREGULARIDADE  FORMAL  DO INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA  DE  CÓPIA  INTEGRAL  DO  PROCESSO  ORIGINÁRIO.
DOCUMENTOS  NÃO  OBRIGATÓRIOS.  POSSIBILIDADE  DE
CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ARCABOUÇO
DOCUMENTAL.  PRECEDENTE  DO  STJ.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
MERCADORIA  VOLÁTIL  POR  NATUREZA.  NECESSIDADE  DE



REO nº 0015791-85.2007.815.2001
7

UTILIZAÇÃO  DE  TABELA  DE  CONVERSÃO  VOLUMÉTRICA
INSTITUÍDA  PELA  RESOLUÇÃO  CNP  N.°  06/70  EM  TODAS  AS
OPERAÇÕES  DE  ESCRITURAÇÃO  E  FISCALIZAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
NOVO  FATO  GERADOR.  DEFINITIVIDADE  DA  ANTECIPAÇÃO  DO
TRIBUTO  PELA  REFINARIA.  ART.  150,  §7°,  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESPROVIMENTO. 1. “Para fins do artigo 543-C do CPC,
consolida-se  a  tese  de  que:  no  agravo  do  artigo  522  do  CPC,
entendendo  o  Julgador  ausente  peças  necessárias  para  a
compreensão da controvérsia,  deverá  ser  indicado quais  são elas,
para  que  o  recorrente  complemente  o  instrumento”  (STJ,  REsp
1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em
02/05/2012,  DJe  29/08/2012).  2.  A  expansão  volumétrica  de
combustíveis  líquidos  decorrente  de  aumento  de
temperatura  não  configura  novo  fato  gerador  alheio  à
antecipação  de  recolhimento  por  parte  da  refinaria
(substituta tributária), porquanto não se está diante de uma nova
operação tributável, é dizer, de nova entrada ou saída intermediária
não  considerada  para  o  cálculo  do  imposto  antecipado,  mas  de
variação  natural  de  uma  mercadoria  volátil  por  natureza.  3.  O
recolhimento  antecipado  de  ICMS  mediante  substituição  tributária
para frente ganhou contornos de definitividade pelo constituinte, de
sorte que as variações no preço final estimado, utilizado como base
de  cálculo  presumida,  não  podem  ser  utilizadas  para  cobrança
adicional ou para abatimento, conforme o caso, nos termos do art.
150,  §7°,  da  Constituição  Federal,  raciocínio  que  se  aplica,  sem
maiores  adaptações,  para  o  caso  de  expansão  ou  diminuição
volumétrica de combustíveis líquidos (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo Nº 20075096620148150000, 4ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, j. em 24-
03-2015).

Ante o exposto e nos termos do art. 557 do CPC e da Súmula
253  do  STJ,  nego  seguimento  à  remessa  oficial,  por  estar  em
confronto  com  jurisprudência  dominante  de  tribunal  superior  e  desta
Egrégia Corte.

Intimações necessárias. 

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 08 de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
Relator


