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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  ANTECIPAÇÃO  DA  COBRANÇA
DE  ICMS.  OPERAÇÕES  INTERESTADUAIS.
DIFERENCIAL  DE  ALÍQUOTAS.  SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.  INTELIGÊNCIA DO ART.  150,  §7º,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

- A substituição tributária para frente, como forma de
atribuir  a  responsabilidade  tributária  a  diversa
pessoa que não o contribuinte originário, nascendo,
assim, uma obrigação, depende de lei, em respeito
ao princípio da legalidade estrita. É o que se extrai
do art. 150, §7º, da Constituição Federal.

-  (…) a Lei  Complementar  nº  87/96,  em harmonia
com  a  Constituição  Federal,  não  dispensa  a
exigência de norma para a criação dessa espécie de
responsabilidade tributária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER O AGRAVO,  nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 171.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de

efeito suspensivo (fls. 02/13) interposto pelo Estado da Paraíba contra decisão
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proferida pela Juíza da  2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital,

que  deferiu  a  liminar  no  Mandado  de  Segurança  impetrado  pela  empresa

Falcão Importadora e Distribuidora de Peças Automotivas Ltda., determinando

que a autoridade reputada coatora, a Gerente da Recebedoria de Rendas de

João Pessoa, abstenha-se de cobrar da impetrante o ICMS na sistemática da

substituição  tributária  instituída  pelo  Decreto  Estadual  de  nº  33.308/2013,

referente  às  mercadorias  adquiridas  noutros  Estados da Federação que  se

destinem  a  sua  atividade  do  comércio  varejista,  bem  como  autorizando  o

recolhimento do mencionado imposto, com base no regime anterior, qual seja,

do Simples Nacional.

O  magistrado  entendeu  que  a  cobrança  antecipada  da

diferença  de  alíquotas  nas  operações  interestaduais  constitui  espécie  de

substituição tributária e, como tal, deve estar prevista em lei, não bastando a

regulamentação do Decreto nº 33.308/2013 (fls. 86/87).

Nas  razões  recursais,  o  Estado  da  Paraíba  alega,

preliminarmente,  a  ilegitimidade da Impetrada para  figurar  como Autoridade

Coatora,  sustentando  que  a  agente  pública  não  praticou  qualquer  ato  em

desfavor  da  Agravada.  Além disso,  aduz que a  Constituição delegou à  Lei

Complementar a missão de dispor sobre substituição tributária em relação ao

ICMS, conforme seu artigo 155, §2º, inciso XII, “b” e, no caso em epígrafe, a

substituição estaria prevista no artigo 9º da Lei Complementar nº 87/96 que, no

seu entender, reconhece a regulamentação realizada a partir dos acordos entre

os Entes Federativos.

Por  essa  razão,  argui  ser  plenamente  legítima  a

regulamentação do regime de substituição tributária por meio dos convênios e

protocolos celebrados no âmbito do CONFAZ, os quais passam a vigorar na

ordem interna dos Estados a partir  dos Decretos.  Assim, a regulamentação

desse tipo de responsabilidade tributária por meio dos decretos é possível (fls.

11/12).

Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  Agravo  para  reformar  a

decisão recorrida, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (fl.
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12).

Liminar concedida às fls. 94/98.

Contrarrazões às fls. 112/158.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não emitiu

parecer quanto ao mérito (fls. 164/166).

É o relatório.

VOTO

Conheço  do  Agravo,  pois  o  recurso  está  instruído  com  os

documentos necessários ao seu exame, relacionados no art. 525 do CPC, bem

como estão preenchidos os requisitos de admissibilidade. 

Inicialmente, aprecio a preliminar arguida nas razões recursais.

Argumenta,  primeiramente,  o  Recorrente  a  ilegitimidade  da

Gerente  da  Recebedoria  de  Rendas  de  João  Pessoa  para  figurar  como

autoridade coatora,  sustentando não ter  ela  praticado o ato combatido pela

impetração.

Não merece ser acolhida esta preliminar. Explico.

Consoante  bem  exposto  pelo  Ministro  Luiz  Fux  "autoridade
coatora para fins de legitimidade passiva ad causam na ação de mandado de
segurança,  em  regra,  é  aquela  pessoa  física  vinculada  direta  ou
indiretamente ao Estado, que omite ou pratica o ato inquinado como ilegal e
ostenta o poder de revê-lo voluntária ou compulsoriamente"1.

Nesse sentir, analisando o Decreto Estadual n.° 25.826/2005,

mais especificamente nos termos dos arts. 3º,  inciso IV, ponto 8.42;  art.  44,

1  STJ, RMS n. 14.462⁄DF, DJ de 4.6.2002.
2 Art.  3º  A  Secretaria  da  Receita  Estadual  tem  a  seguinte  Estrutura  Organizacional  Básica,  cujo

Organograma constitui o Anexo III deste Decreto: IV – GERÊNCIAS DAS ÁREAS FINALÍSTICAS: 8.4.
Recebedoria de Rendas:
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inciso I3;  e art.  684,  conclui-se que a “Gerência de Recebedoria de Rendas”

está ligada diretamente à Secretaria da Receita Estadual.  Nesse sentido,  o

Gerente de Recebedoria de Rendas de João Pessoa exerce posto de elevada

hierarquia do órgão, incumbido da arrecadação, tributação e fiscalização de

uma determinada circunscrição fiscal,  de modo que a legitimidade da parte

Impetrada decorre da competência fixada no decreto supracitado.

Sendo assim, mesmo não tendo mencionado o Secretário da

Receita do Estado da Paraíba, da leitura da exordial percebeu-se claramente

que o Impetrante se insurgira contra ato praticado por um servidor daquela

Secretaria. 

Logo, a indicação errônea pode ser corrigida, de ofício,  pelo

magistrado.  Outrossim,  segundo  o  STJ,  se  a  autoridade  coatora  apontada

pertence à mesma pessoa jurídica de direito público, não ocorre mudança na

polarização processual e fica preservada a condição da ação.

Logo, aplica-se ao presente caso a teoria da encampação. 

Nesse sentido,  cito  esclarecedores julgados do Ministro  Luiz

Fux:

PROCESSUAL  CIVIL.  CONSTITUCIONAL.  MANDADO
DE  SEGURANÇA.  ATO  IMPUGNADO.  DESCONTOS
EM  PROVENTOS  DE  PENSÃO  A  TÍTULO  DE
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  (FUNPREV).
AUTORIDADES  APONTADAS  COMO  COATORAS.
GOVERNADOR  DO  ESTADO  E  SECRETÁRIO  DE
ADMINISTRAÇÃO  ESTADUAL.  TEORIA  DA
ENCAMPAÇÃO.  LEGITIMIDADE  PASSIVA  AD
CAUSAM.
1.  A  nulidade  processual  que  deve  conduzir  à
nulificação  do  processo  com  a  sua  extinção  sem
resolução do mérito,  deve  ser  deveras  significativa
de modo a sacrificar os fins de justiça do processo. É
que  o  processo  é  instrumento  de  realização  de
justiça e não um fim em si mesmo, por isso que não
se justifica,  em prol  da questão meramente formal,

3 Art. 44.  Às Gerências Regionais, compete: I – gerenciar os serviços de tributação, arrecadação e
fiscalização, a cargo das Recebedorias, Coletorias e Agências da Receita Estadual;

4 Art. 68.  Os cargos de Gerentes integrantes da Área Finalística, de Gerente e de Subgerente Regional,
de Gerente de Recebedoria de Rendas e de Coletor Estadual são privativos de ocupantes de cargos 
de Auditor Fiscal da Receita Estadual – TAF – 501.
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sacrificar a questão de fundo e deixar ao desabrigo
da coisa julgada o litígio, fator de abalo da paz e da
ordem social.
2.  O  princípio  se  exacerba  no  campo  dos  remédios
heroicos de defesa dos direitos fundamentais, como soe
ser o Mandado de Segurança,  no qual  a parte veicula
lesão perpetrada por autoridade pública, que a engendra
calcada  na  premissa  da  presunção  de  legitimidade  de
seus atos.
3.  Consectariamente, a análise de questões formais,
notadamente  a  vexata  quaestio referente  à
pertinência  subjetiva  passiva  da  ação,  com  a
descoberta  da  autoridade  coatora  no  complexo
administrativo,  não  deve  obstar  a  perquirição  do
abuso  da  autoridade  que  caracteriza  esse  remédio
extremo.
4.  Deveras,  a  teoria  da  encampação  e  a
condescendência  com  a  aparência  de  correta
propositura (error  comunis facit  ius)  adotadas  pela
jurisprudência  do  E.  Superior  Tribunal  de  Justiça
denotam a necessária flexibilização da aferição dessa
condição da ação, no afã de enfrentar e conjurar o
ato abusivo da autoridade.
5.  Sob  esse  enfoque,  tem-se  assentado  que:
"PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
SUPOSTA  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM.
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. SERVIDOR
PÚBLICO  ESTADUAL  QUE  IMPLEMENTOU  OS
REQUISITOS PARA  APOSENTADORIA,  MAS  OPTOU
PELA  PERMANÊNCIA  NO  SERVIÇO  PÚBLICO.
DESCONTOS  REFERENTES  ÀS  CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DE 9% (LEI ESTADUAL 7.672/82) E
2%  (LEI  ESTADUAL  10.588/95).  AUTORIDADE  QUE
DEFENDEU  O  MÉRITO  DO  ATO  IMPUGNADO.
LEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM.  TEORIA  DA
ENCAMPAÇÃO.  APLICAÇÃO.  ISENÇÃO  DA
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 3º E 8º,  DA EMENDA CONSTITUCIONAL
20/98, E DO ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.  A  essência  constitucional  do  Mandado  de
Segurança, como singular garantia, admite que o juiz,
nas  hipóteses  de  indicação  errônea  da  autoridade
impetrada, permita sua correção através de emenda à
inicial ou, se não restar configurado erro grosseiro,
proceder  a pequenas correções de ofício,  a fim de
que o writ cumpra efetivamente seu escopo maior.
2.  "Não  viola  os  artigos  1º  e  6º  da  Lei  n.  1.533/51  a
decisão que, reconhecendo a incompetência do tribunal,
em razão da errônea indicação  da autoridade coatora,
determina a remessa dos autos ao juízo competente, ao
invés  de  proclamar  o  impetrante  carecedor  da  ação
mandamental." (REsp 34317/PR).
3.  Destarte,  considerando  a  finalidade  precípua  do
mandado  de  segurança  que  é  a  proteção  de  direito
líquido e certo, que se mostre configurado de plano, bem
como  da  garantia  individual  perante  o  Estado,  sua
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finalidade assume vital importância, o que significa dizer
que  as  questões  de  forma  não  devem,  em  princípio,
inviabilizar  a  questão  de  fundo  gravitante  sobre  ato
abusivo da autoridade.
Consequentemente, o Juiz, ao deparar-se, em sede de
mandado  de  segurança,  com  a  errônea  indicação  da
autoridade coatora, deve determinar a emenda da inicial
ou, na hipótese de erro escusável, corrigi-lo de ofício, e
não extinguir o processo sem julgamento do mérito.
4. A errônea indicação da autoridade coatora não implica
ilegitimidade  ad  causam passiva  se aquela  pertence  à
mesma  pessoa  jurídica  de  direito  público;  porquanto,
nesse caso não se altera a polarização processual, o que
preserva a condição da ação.
5.  Deveras,  a  estrutura  complexa  dos  órgãos
administrativos,  como  sói  ocorrer  com  os  fazendários,
pode  gerar  dificuldade,  por  parte  do  administrado,  na
identificação da autoridade coatora,  revelando,  a priori,
aparência de propositura correta.
6. Aplica-se a teoria da encampação quando a autoridade
apontada  como  coatora,  ao  prestar  suas  informações,
não se limita a alegar sua ilegitimidade, mas defende o
mérito  do ato impugnado,  requerendo a denegação da
segurança, assumindo a legitimatio ad causam passiva.
7.  Precedentes  da  Corte:  AGA  538820/PR,  Rel.  Min.
João  Otávio  de  Noronha,  DJ  de  12/04/2004;  RESP
574981/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 25/02/2004;
ROMS 15262/TO, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de
02/02/2004;  AIMS 4993/DF,  Rel.  Min.  Adhemar Maciel,
DJ de 19/02/2001.
(...)  12.  Sob pena de supressão de grau de jurisdição,
não  pode  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  avançar  no
exame meritório, uma vez que o Tribunal a quo limitou-se
a  extinguir  o  feito  com  base  na  ilegitimidade  das
autoridades apontadas como coatoras.
13.  Recurso  ordinário  provido  para  reconhecer  a
legitimidade passiva do Secretário de Fazenda do Estado
do  Rio  Grande  do  Sul,  o  que  implica  na  anulação  do
aresto  recorrido  e  consequente  retorno  dos  autos  à
origem  para  julgamento  do  mérito."  (RMS  19324/RS,
desta  relatoria,  Primeira  Turma,  DJ  de 03.04.2006)"  6.
Deveras, in casu, os benefícios foram auferidos por órgão
do  próprio  Estado,  mercê  de  convocada  também  a
Secretaria  de  Fazenda,  sendo  certo  que  ambos
encamparam o ato acoimado de ilegal e abusivo e assim
reconhecido  na  instância  a  quo,  com  fulcro  em
fundamentos  constitucionais,  impassíveis  de  cognição
pelo  E.  Superior  Tribunal  de  Justiça,  sob  pena  de
usurpação das funções da Corte Maior.
7. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 865.391/BA, Rel.  Ministro LUIZ FUX,  PRIMEIRA
TURMA, julgado em 10/06/2008, DJe 07/08/2008)

E:

PROCESSUAL  CIVIL.  CONSTITUCIONAL.  AGRAVO
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REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
MANDADO  DE SEGURANÇA.  ERRÔNEA INDICAÇÃO
DA  AUTORIDADE  COATORA.  SUPOSTA
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DEFICIÊNCIA
SANÁVEL.  CORREÇÃO  JUDICIAL  DE  OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.  PRINCÍPIOS  DA  EFETIVIDADE  E
ECONOMIA PROCESSUAL.
1. A essência constitucional do Mandado de Segurança,
como singular garantia, admite que o juiz, nas hipóteses
de  indicação  errônea  da  autoridade  impetrada,  permita
sua  correção  através  de  emenda  à  inicial  ou,  se  não
restar  configurado erro grosseiro,  proceder  a pequenas
correções  de  ofício,  a  fim  de  que  o  writ  cumpra
efetivamente seu escopo maior.
2.  Destarte,  considerando  a  finalidade  precípua  do
mandado  de  segurança  que  é  a  proteção  de  direito
líquido e certo, que se mostre configurado de plano, bem
como  da  garantia  individual  perante  o  Estado,  sua
finalidade assume vital importância, o que significa dizer
que  as  questões  de  forma  não  devem,  em  princípio,
inviabilizar  a  questão  de  fundo  gravitante  sobre  ato
abusivo da autoridade.
Consequentemente,  o Juiz  ao deparar-se,  em sede de
mandado  de  segurança,  com  a  errônea  indicação  da
autoridade coatora, deve determinar a emenda da inicial
ou, na hipótese de erro escusável, corrigi-lo de ofício, e
não extinguir o processo sem julgamento do mérito.
3. A errônea indicação da autoridade coatora não implica
ilegitimidade  ad  causam passiva  se  aquela  pertence  à
mesma  pessoa  jurídica  de  direito  público;  porquanto,
nesse caso não se altera a polarização processual, o que
preserva a condição da ação.
4.  Deveras,  a  estrutura  complexa  dos  órgãos
administrativos,  como  sói  ocorrer  com  os  fazendários,
pode  gerar  dificuldade,  por  parte  do  administrado,  na
identificação  da autoridade  coatora,  revelando,  a  priori,
aparência de propositura correta.
5. A nulidade processual que deve conduzir à nulificação
do  processo  com  a  sua  extinção  sem  resolução  do
mérito, deve ser deveras significativa de modo a sacrificar
os  fins  de  justiça  do  processo.  É  que  o  processo  é
instrumento de realização de justiça e não um fim em si
mesmo, por isso que não se justifica, em prol da questão
meramente formal, sacrificar a questão de fundo e deixar
ao desabrigo da coisa julgada o litígio, fator de abalo da
paz e da ordem social.
6.  O  princípio  se  exacerba  no  campo  dos  remédios
heroicos de defesa dos direitos fundamentais, como soe
ser  o Mandado de Segurança,  no qual  a parte veicula
lesão perpetrada por autoridade pública, que a engendra
calcada  na  premissa  da  presunção  de  legitimidade  de
seus atos.
7.  Consectariamente,  a  análise  de  questões  formais,
notadamente  a  vexata  quaestio referente  à  pertinência
subjetiva  passiva  da  ação,  com  a  descoberta  da
autoridade coatora no complexo administrativo, não deve
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obstar  a  perquirição  do  abuso  da  autoridade  que
caracteriza esse remédio extremo.
8.  Deveras,  a  teoria  da  encampação  e  a
condescendência com a aparência de correta propositura
(error comunis facit ius) adotadas pela jurisprudência do
E.  Superior  Tribunal  de  Justiça  denotam  a  necessária
flexibilização da aferição dessa condição da ação, no afã
de enfrentar e conjurar o ato abusivo da autoridade.
7.  In  casu,  restou  assente  na  instância  ordinária  a
ilegitimidade passiva ad causam da autoridade apontada
como coatora no writ of mandamus, contudo, consignou-
se que: "ainda das peças constantes dos autos, colhe-se,
das informações do juiz (fl. 58) que já foram prestadas as
informações  no  mandado  de  segurança,  sem  que
houvesse qualquer prejuízo processual.  Logo, nenhuma
nulidade  merece  ser  declarada  à  decisão,  ante  a
prevalência  do  princípio  da  instrumentalidade
processual.” 8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg  no  Ag  1076626/MA,  Rel.  Ministro  LUIZ  FUX,
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  21/05/2009,  DJe
29/06/2009)

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

A decisão  combatida,  que  deferiu  a  liminar  antecipatória  de

tutela nos autos da ação mandamental, mostra-se acertada. Explico.

Na  substituição  tributária  para  frente,  atribui-se  a

responsabilidade pelo recolhimento do tributo a terceira pessoa. O contribuinte

(substituto) não apenas recolhe o tributo devido por ele, mas também antecipa

o valor relativo à operação subsequente. 

Em  outras  palavras,  no  regime  de  substituição  tributária,  o

Estado atribui a determinado contribuinte a responsabilidade pela retenção e

recolhimento do ICMS incidente nas operações que vierem a ser realizadas

pelos  próximos  contribuintes  da  cadeia  de  comercialização  com  a  mesma

mercadoria,  até  que  esta  chegue  ao  consumidor  final.  Dessa  forma,  o

contribuinte eleito como responsável, a quem se chama de substituto tributário,

além de recolher o ICMS da chamada operação própria, reterá o imposto dos

demais contribuintes, devido pelos fatos geradores que vierem a ocorrer.
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A substituição tributária para frente, como forma de atribuir a

responsabilidade tributária a diversa pessoa que não o contribuinte originário,

gerando assim uma obrigação, depende de lei,  em respeito ao princípio da

legalidade estrita. É o que se extrai do art. 150, §7º,  da Constituição Federal: 

§7º A lei  poderá atribuir  a sujeito passivo de obrigação
tributária a condição de responsável pelo pagamento de
imposto ou contribuição,  cujo fato gerador deva ocorrer
posteriormente,  assegurada  a  imediata  e  preferencial
restituição da quantia paga, caso não se realize o fato
gerador presumido.

Em caso análogo ao presente,  o  Supremo Tribunal  Federal

assim se pronunciou: 

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO.
ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL
DE  ALÍQUOTAS.  ANTECIPAÇÃO  DO  PAGAMENTO.
HIPÓTESE  DE  SUBSTITUIÇÃO  TRIBUTÁRIA  POR
ANTECIPAÇÃO.  NECESSIDADE  DE  PREVISÃO  EM
LEI.  AGRAVO IMPROVIDO. I  -  O entendimento desta
Corte  é  no  sentido  de  que,  em  operações
interestaduais, a exigência antecipada do diferencial
de  alíquotas  constitui  espécie  de  substituição
tributária e, dessa forma, está sujeita aos requisitos
para a adoção desse instituto, entre eles, a previsão
em lei. II – Agravo regimental improvido.
(RE  499608  AgR,  Relator(a):   Min.  RICARDO
LEWANDOWSKI,  Primeira  Turma,  julgado  em
28/06/2011, DJe-157 DIVULG 16-08-2011 PUBLIC 17-08-
2011 EMENT VOL-02567-02 PP-00218) 

Da mesma forma, o STJ já pontificou:

TRIBUTÁRIO - ICMS - SUJEITO PASSIVO. 1.  Somente
a lei pode criar substituto tributário (art. 150, § 7º da
CF/88).
2.  Ilegalidade da  instrução normativa  que  proclama
textualmente  a  substituição  tributária  com respaldo
em convênio e não em lei - comento/88.
3. Recurso provido.
(RMS  7641/GO,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  09/11/1999,  DJ
03/04/2000, p. 132)

Tributário  -  ICMS -  Substituto  tributario  -  Derivados  do
trigo - Antecipação - Decreto - Ilegalidade - Fato ocorrido
antes da emenda constitucional 03/93. 
 - É ilegal exigencia de antecipação de icms sobre futuras
vendas de produtos derivados do trigo (convenios icms

9



Agravo de Instrumento nº 2009608-09.2014.815.0000

66/88 e 107/89).
- Mesmo apos o advento da ec/93, a antecipação do ICM
não  pode  ser  exigida  por  decreto,  sem  previa
autorização legal.
(RMS 5.348/ES, Rel.  Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  03/05/1995,
DJ 29/05/1995, p. 15476).

O artigo 9º da Lei Complementar nº 87/96, que o Agravante diz

ter  regulamentado  e,  portanto,  criado  a  substituição  tributária  na  hipótese

vertente, em verdade, não tem aptidão para tanto, verbis:

Art. 9º A adoção do regime de substituição tributária em
operações interestaduais dependerá de acordo específico
celebrado pelos Estados interessados. 

O  dispositivo  autoriza  os  Estados  a  aderirem  ao  regime  de

substituição tributária,  o que não implica em regulamentação ou criação de

hipótese de substituição tributária. 

Aliás,  a  Lei  Complementar  nº  87/96,  em  harmonia  com  a

Constituição Federal,  não dispensa a exigência de lei  para a criação dessa

espécie de responsabilidade tributária.  

A propósito, o artigo 6º da referida norma dispõe:

 

Art. 6o  Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do
imposto  ou  a  depositário  a  qualquer  título  a
responsabilidade pelo  seu pagamento,  hipótese  em
que  assumirá  a  condição  de  substituto  tributário.
(Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

§ 1º A responsabilidade poderá ser atribuída em relação
ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou
prestações,  sejam  antecedentes,  concomitantes  ou
subsequentes, inclusive  ao  valor  decorrente  da
diferença entre alíquotas interna e interestadual nas
operações  e  prestações  que  destinem  bens  e
serviços  a  consumidor  final  localizado  em  outro
Estado, que seja contribuinte do imposto. 

§ 2º A atribuição de responsabilidade dar-se-á em relação
a  mercadorias  ou  serviços  previstos  em  lei  de  cada
Estado.

§  2o  A  atribuição  de  responsabilidade  dar-se-á  em
relação a mercadorias, bens ou serviços previstos em lei
de  cada  Estado.  (Redação  dada  pela  Lcp  114,  de

10



Agravo de Instrumento nº 2009608-09.2014.815.0000

16.12.2002)

Desse modo,  acertada  a  decisão  agravada  ao  considerar

que  o  Decreto  nº  33.308/2013,  não  tem  poder  para  instituir  hipóteses  de

substituição tributária.

Nesse  sentido,  vêm  decidindo  os  Tribunais  de  Justiça

pátrios: 

TRIBUTÁRIO.  ICMS.  SUBSTITUIÇÃO  TRIBUTÁRIA.
Veículo advindo do estado de Minas Gerais diretamente
ao consumidor  final.  Art.  9º do convênio  n.  51/00,  que
excluía a obrigação tributária relativa a este estado. Art.
47,  §  3º,  do  RICMS/SC  que  prevê  tal  obrigação.
Alteração  feita  por  meio  de  Decreto.  Impossibilidade,
diante  da  flagrante  afronta  ao  princípio  da  legalidade.
Precedentes  desta  corte.  Sentença  de  procedência
mantida.  Recurso  e  remessa  desprovidos.  "À  luz  do
postulado  da  legalidade  estrita  que  governa  toda
atividade  tributária,  não  pode  o  fisco  estadual,
mediante  Decreto,  modificar  a  responsabilidade
passiva  pelo  pagamento  do  ICMS"  (TJSC,  AC  n.
2009.048458-8,  Rel.  Des.  Newton  janke,  j.  2.12.10).
(TJSC; AC 2011.029645-4; Canoinhas; Segunda Câmara
de  Direito  Público;  Rel.  Des.  Subst.  Francisco  José
Rodrigues  de  Oliveira  Filho;  Julg.  07/08/2012;  DJSC
15/08/2012; Pág. 463) 

AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  AUTO  DE  INFRAÇÃO  E
IMPOSIÇÃO  DE  MULTA  ICMS  RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA  POR  SUBSTITUIÇÃO  VIOLAÇÃO  AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.  A LC Federal 87/96, em
seu art. 6º e parágrafos, autorizou aos Estados, por
meio  de  Lei,  a  prever  a  responsabilidade  por
substituição  tributária  com  a  indicação  das
mercadorias, bens ou serviços Lei Estadual 6374/89
que,  em  seu  art.  8º,  inciso  XIII,  dispôs  de  forma
genérica a responsabilidade tributária do industrial,
comerciante  ou  prestador  de  serviço,  já  que  não
indicou as mercadorias, bens ou serviços sujeitos à
substituição  Regulamento  do  ICMS  que  não  pode
suprir a exigência legal AIIM fundamentado no art. 8º,
inciso  XIII,  que  comporta  anulação  Sentença  de
procedência  confirmada  Honorários  advocatícios  Valor
bem fixado que não admite majoração O valor discutido
na  causa  não  é  parâmetro  para  a  fixação  do  verba
honorária Exegese do art. 20, §§3º e 4º do CPC Recurso
de apelação e recurso adesivo desprovidos. (TJSP; APL
0003662-27.2011.8.26.0053;  Ac.  6890928;  São  Paulo;
Décima Primeira  Câmara  de Direito  Público;  Rel.  Des.
Oscild  de  Lima  Júnior;  Julg.  23/07/2013;  DJESP
08/08/2013)  
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Por  fim,  convém  transcrever  o  seguinte  precedente  desta

Corte: 

TRIBUTÁRIO.  DISTRIBUIDORA  DE  BEBIDAS.
LEGITIMIDADE ATIVA DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO.
ANTECIPAÇÃO  DA  COBRANÇA  DE  ICMS.  FATO
GERADOR  PRESUMIDO.  FALTA  DE
REGULAMENTAÇÃO  POR  LEI  COMPLEMENTAR.
INOBSERVÂNCIA  DO  PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DA EXARÇÃO. DEFERIMENTO DA
TUTELA  ANTECIPADA.  PROCEDÊNCIA.  REMESSA
OFICIAL.  DESPROVIMENTO.  1.  A  substituição
tributária não poderá se fazer por convênio, que não
tem  força  de  Lei  ordinária  e  muito  menos  de  Lei
Complementar já que não passa de mero Protocolo
emitido por Secretários de Fazenda dos Estados. 2.
"Instituir antecipação de pagamento de imposto antes de
se  constituir  o  crédito  respectivo,  porque  ainda  não
ocorreu o fato gerador da obrigação fiscal,  é o mesmo
que  decretar  o  Estado  empréstimo  compulsório
inconstitucional,  porque negado à sua competência (CF
de 1969, art. 18, § 3º)". (TJPB; REO 1998.003566-1; João
Pessoa;  Primeira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Plínio  Leite
Fontes; Julg. 03/12/1998; DJPB 17/03/1999).  

Por todo o exposto,  DESPROVEJO o presente AGRAVO.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  a
Excelentíssima  Senhora  Vanda  Elizabeth  Marinho  (Juíza  Convocada  para
substituir o Exmo. Des. José Ricardo Porto).

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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