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REMESSA NECESSÁRIA EX OFFICIO E APELO. EMBARGOS 
À EXECUÇÃO. ICMS – ST INCIDENTE SOBRE OPERAÇÕES 
COM  COMBUSTÍVEIS.  DILATAÇÃO  VOLUMÉTRICA  DO 
PRODUTO.  ARGUIÇÃO  DE  RECOLHIMENTO  A  MENOR. 
PREJUDICIAL DA DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA, QUANTO 
A PARTE DO TRIBUTO LANÇADO, CUJO FATO GERADOR 
SEJA ANTERIOR A 22/12/2004. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 
150, § 4º,  DO CTN. PRECEDENTES. MÉRITO. TRIBUTAÇÃO 
COMPLEMENTAR  DO VOLUME  VOLÁTIL  DO  PRODUTO. 
INUSBSISTÊNCIA.  EXPANSÃO  NATURAL  DO  LÍQUIDO. 
INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO TRIBUTÁRIA DIVERSA DA 
QUE  FORA  OBJETO  DA  SUBSTITUIÇÃO  TRIBUTÁRIA 
PROGRESSIVA.  JURISPRUDÊNCIA  PÁTRIA  ASSENTE. 
REDUÇÃO  DE  HONORÁRIOS.  DESCABIMENTO.  VALOR 
QUE  SE  AJUSTA  ÀS PECULIARIDADES  DA CAUSA  E  LEI 
VIGENTE QUE DETERMINA  QUANTUM  BASTANTE MAIS 
ALTO. DECISUM MANTIDO. RESCURSOS DESPROVIDOS.

- Em se tratando de sentença que julgara procedentes embargos 
à execução fiscal, em que o proveito econômico do embargante, 
às custas do Estado, fora superior a 500 (quinhentos) salários-
mínimos, há de se conhecer,  ex officio, da Remessa Necessária, 
nos termos do teor do artigo 496, II e § 3º, II, do CPC vigente.

- Versando a causa exclusivamente sobre a complementação do 
ICMS-ST  lançado  sobre  operações  com  combustíveis  fósseis, 
para o fim de se tributar a dilatação volumétrica dos produtos, 
não há de se cogitar a inaplicabilidade do art. 150, § 4º, do CTN, 
porquanto se discute espécie de recolhimento a menor, e não de 
ausência de qualquer adimplemento do tributo. Nesses termos, 



em  tendo  a  notificação  do  contribuinte  ocorrido  em  22/12/09, 
acerca do auto de infração relativo à complementação do ICMS, 
restam  decadentes  os  valores  dos  tributos  que  tenham  fatos 
geradores  anteriores  a  22/12/2004,  examinando-se  o  mérito, 
apenas, quanto aos fatos geradores ocorridos entre 22 e 31/12/04.

-  Em  mérito,  esta  Corte,  na  esteira  de  precedentes  da  Corte 
Superior, consagra que “O recolhimento antecipado do ICMS foi 
implementado de maneira definitiva pela Carta Magna, uma vez 
que as variações do preço derradeiro estimado, utilizado como 
base de cálculo presumida, não pode servir como parâmetro para 
uma cobrança adicional ou mesmo abatimento, conforme o caso. 
- A alegação do Estado da Paraíba de que o aumento volumétrico 
dos combustíveis e derivados de petróleo, implicaria em nova 
incidência  do  imposto,  não  merece  prosperar,  haja  vista  que 
inexiste no que se falar em novo fato gerador ocorrido com a 
variação  do  volume  de  combustíveis  líquidos,  pois  não  se 
verifica  uma  nova  operação  tributável,  mas  sim  uma  mera 
expansão natural de uma mercadoria volátil por sua natureza. - 
¿A expansão volumétrica  de  combustíveis  líquidos decorrente 
de  aumento  de  temperatura  não  configura  novo  fato  gerador 
alheio  à  antecipação  de  recolhimento  da  refinaria,  porquanto 
não se está diante de uma nova operação tributária”1.

- Quanto aos honorários sucumbenciais, fixados na alçada de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), tem-se, à evidência, que os mesmos não 
merecem redução, eis que de acordo com as peculiaridades da 
causa, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/73, vigente à época do 
arbitramento,  e  tendo  em  vista  que  a  aplicação  da  disciplina 
atual (art. 85, § 3º) se revela bastante mais gravosa à Edilidade 
vencida, sendo defeso a esta Corte o reformatio in pejus.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como 
partes as acima nominadas.

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, negar provimento à remessa e ao 
apelo, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de fl. 
415.

RELATÓRIO

1 TJPB - 20118685920148150000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Jose Ricardo Porto, j. Em 10-02-2015.



Trata-se de remessa necessária e de recurso apelatório interposto 
pelo Estado da Paraíba, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de 
Cabedelo,  nos  autos  dos  embargos  à  execução,  opostos  por  Ipiranga  Produtos  de 
Petróleo S.A., ora apelada, em face da Fazenda Pública Estadual, insurgente.

Na sentença objurgada, o douto magistrado a quo, Exmo. Kéops de 
Vasconcelos A. Vieira Pires, reconheceu a decadência do crédito tributário referente aos 
fatos geradores anteriores a 22/11/2004, assim como, no mérito, julgou procedentes os 
embargos à execução fiscal, declarando a nulidade da CDA objeto dos autos e, por via 
de consequência, extinguindo a execução fiscal manejada e condenando o Poder Público 
ao  ressarcimento  das  custas  processuais  adiantadas  e  ao  pagamento  de  honorários 
sucumbenciais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), segundo art. 20, § 4º, CPC.

Irresignado com o provimento em comento, o Estado embargado, 
ofertou razões  recursais,  pugnando pela  reforma do  decisum,  arguindo,  em suma:  a 
inocorrência da decadência, dado que, em não sendo o tributo recolhido, a prejudicial 
só  começa a  correr  no primeiro  dia  do exercício  seguinte  ao  em que o lançamento 
poderia ser efetuado (art. 173, do CTN), apenas decaindo em 01/01/2010; a legalidade da 
incidência do ICMS sobre o volume a maior de combustíveis, inclusive por força da 
vedação ao enriquecimento sem causa;  a  exclusão do volume volátil  do lançamento 
englobado na substituição tributária; bem como a exorbitância dos honorários fixados.

Em seguida, intimado, o polo embargante, apelado, apresentou as 
contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e consectária manutenção da 
sentença, o que fizera ao rebater cada um dos argumentos ventilados pelo polo adverso.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, § 
1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

De início, importante conhecer, ex officio, da remessa necessária.

Com efeito,  tenho que,  em se tratando de sentença que julgara 
procedentes embargos à execução fiscal, em que o proveito econômico do embargante, 
às  custas  do  Estado,  fora  superior  a  500  (quinhentos)  salários-mínimos,  revela-se 
imperiosa a invocação do teor do artigo 496, II, do CPC, mormente quando tal decisum 
não se enquadra em quaisquer das exceções prescritas nos §§ 3º e 4º, do dispositivo.

Nesse viés, passo a analisar, em conjunto, a remessa e o apelo.



A esse respeito, voltando-se às peculiaridades envolvidas  in casu, 
há  de  se  destacar,  a  princípio,  que  os  embargos  à  execução  manejados,  discutem 
execução fiscal na qual a Fazenda Estadual apelante pretende o recolhimento, por parte 
da sociedade embargante, de ICMS devido apenas sobre dilatação volumétrica apurada 
em operações com combustíveis fósseis (gasolina e diesel), realizadas entre os meses de 
janeiro a dezembro de 2004, nos termos do auto de infração n. 93300008.09.00001971/ 
2009-50, notificado ao contribuinte em 22/12/2009, consoante fl. 80, dos autos.

Examinando dito substrato, o Juízo singular proferira a sentença 
ora examinada, a qual, como cediço, reconhecera a decadência do crédito referente aos 
fatos geradores anteriores a 22/11/2004, assim como, no mérito, julgara procedentes os 
embargos,  a  fim  de  declarar  a  nulidade  da  CDA objeto  dos  autos  e,  por  via  de 
consequência, extinguir a execução fiscal manejada, condenando, ainda, o Estado, ao 
ressarcimento das custas adiantadas e ao pagamento de honorários sucumbenciais no 
montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), segundo art. 20, § 4º, CPC/73, então vigente.

À  luz  dessas  considerações  e  avançando  ao  exame  do  mérito 
recursal propriamente dito, destaque-se, de antemão, a manifesta insubsistência da tese 
firmada  pela  Edilidade,  no  tocante  à  inocorrência  da  prejudicial  da  decadência, 
perfilhada com arrimo no art. 173, do CTN, e não no art. 150, § 4º, do mesmo diploma.

Ocorre que, ao arrepio da arguição tecida, a discussão dos autos 
não discute o  inadimplemento  integral  da obrigação tributária,  mas,  tão  somente,  o 
recolhimento a menor do imposto, dado que, nos termos do auto de infração objeto da 
execução,  o  que  a  Fazenda  almeja  é  o  tributo  relativo  à  “diferença  a  maior  no 
levantamento de quantitativo de mercadorias do exercício  de 2004”,  apurada ante a 
dilatação volumétrica dos combustíveis comercializados, dada a volatilidade.

Nestes  termos,  não  subsistem  dúvidas  de  que,  apenas  em  não 
havendo qualquer recolhimento do tributo, é que incidirá a regra do artigo 173, inciso I, 
do CTN, segundo o qual “o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: [...] do primeiro dia do exercício seguinte 
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.

Em sentido oposto,  isto  é,  tendo havido qualquer recolhimento 
parcial do tributo lançado por homologação, a exemplo do ICMS que ora se discute, 
continuará incidindo a decadência quinquenal, com a peculiaridade de que seu termo 
inicial não mais será o inscrito no enunciado acima transcrito, mas sim o momento da 
ocorrência do fato gerador, nos termo do que preleciona o art. 150, § 4º, do CPC:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos 
tributos  cuja  legislação  atribua  ao  sujeito  passivo  o  dever  de 
antecipar  o  pagamento  sem  prévio  exame  da  autoridade 
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, 



tomando  conhecimento  da  atividade  assim  exercida  pelo 
obrigado, expressamente a homologa.
[…]
§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco 
anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo 
sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se 
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, 
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Referendando tal entendimento, veja-se a Jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO.  ISSQN.  LANÇAMENTO  SUBSTITUTIVO. 
DECADÊNCIA.  PRAZO.  PAGAMENTO  PARCIAL. 
JURISPRUDÊNCIA  DESTA  CORTE.  SÚMULA  83  DO  STJ. 
INCIDÊNCIA. 1.  O  lançamento  substitutivo  de  diferença  de 
tributo sujeito a lançamento por homologação cujo pagamento 
antecipado se deu em valor menor do que aquele que o fisco 
entende  devido  deve  ocorrer  no  prazo  de  cinco  anos  do  fato 
gerador, de acordo com o disposto no art. 150, § 4º, do CTN. 2.  A 
conformidade  do acórdão recorrido com a jurisprudência desta 
Corte  Superior  enseja  a  aplicação  do  óbice  de  conhecimento 
estampado  na  Súmula  83  do  STJ.  3.  Agravo  regimental  não 
provido.  (AgRg no AREsp 132.784/SP,  Rel.  Min.  GURGEL DE 
FARIA, 1 TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 01/04/2016).

TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
ESPECIAL.  ICMS.  LANÇAMENTO  SUPLEMENTAR. 
CREDITAMENTO  INDEVIDO.  PAGAMENTO  PARCIAL. 
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. FATO GERADOR. ART. 150, 
§  4º,  DO  CTN.  1.  O  prazo  decadencial  para  o  lançamento 
suplementar de tributo sujeito a homologação recolhido a menor 
em face de creditamento indevido é de cinco anos contados do 
fato gerador, conforme a regra prevista no art. 150, § 4º, do CTN. 
Precedentes:  AgRg  nos  EREsp  1.199.262/MG,  Rel.  Ministro 
Benedito  Gonçalves,  Primeira Seção,  DJe 07/11/2011;  AgRg no 
REsp  1.238.000/MG,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell  Marques, 
Segunda  Turma,  DJe  29/06/2012.  2.  Agravo  regimental  não 
provido. (AgRg no REsp 1318020/RS, Rel. Ministro BENEDITO 
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 15/08/2013, DJe 27/08/2013).

EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. ICMS.  RECOLHIMENTO 
A  MENOR.  DECADÊNCIA.   ART.  150,  §  4º,  DO  CTN. 
HOMOLOGAÇÃO  TÁCITA  EM  CINCO  ANOS.  CRÉDITO 
EXTINTO. 1. Nos termos do art. 150, § 4º do Código Tributário 



Nacional, opera-se a decadência do direito de lançar do Fisco no 
prazo de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador sem 
que a Fazenda Pública tenha se pronunciado, considerando-se 
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, 
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 
2.  Ocorrendo o pagamento antecipado de ICMS, por parte do 
contribuinte,  o  prazo  decadencial  para  o  lançamento  de 
eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador, 
nos termos do art. 150, § 4º, do Código Tributário Nacional. 3. 
Precedentes:  AgRg  no  Ag  1.221.742/SP,  Rel.  Min.  Luiz  Fux, 
Primeira Turma, julgado em 15.6.2010, DJe 30.6.2010; AgRg no 
REsp 672.356/PR, Rel. Min. Humberto Martins,  Segunda Turma, 
julgado  em  4.2.2010,  DJe  18.2.2010.  Agravo  regimental 
improvido.  (AgRg  no  REsp  1152747/MG,  Rel.  Ministro 
HUMBERTO MARTINS, 2 TURMA, 15/02/2011, DJe 22/02/2011).

Seguindo o raciocínio em epígrafe, assim perfilha o TJPB:

APELAÇÃO.  TRIBUTÁRIO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO 
FISCAL. DECADÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE ICMS-ST PAGA 
A  MENOR  PELA  NÃO  INCLUSÃO  DO  PIS  E  COFINS  NA 
BASE DE CÁLCULO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO 
POR HOMOLOGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 
150,  §4º,  CTN.  TERMO  INICIAL.  FATO  GERADOR. 
HOMOLOGAÇÃO  TÁCITA.  EXTINÇÃO  DO  CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO.  CONFIGURAÇÃO.  PROVIMENTO.  A 
administração  fazendária  titular  do  ICMS  dispõe  do  prazo 
decadencial  de cinco anos,  contados da data da ocorrência  do 
fato  gerador,  para  lançar  a  diferença  que  entenda  devida  em 
relação à quantia recolhida pelo contribuinte. Deixando o fisco 
de  agir  no  prazo  de  cinco  anos,  há  a  materialização  da 
homologação tácita, e, consequentemente, a extinção do crédito 
tributário  pela  consubstanciação  da  decadência.  (TJPB  - 
00028757520098150731,  3ª  Câmara  Cível,  Rel.  DESA.  MARIA 
DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. Em 03-09-2014).

Trasladando-se  esse  entendimento  ao  caso,  tem-se,  à  evidência, 
que, versando a demanda acerca do lançamento do ICMS sobre a diferença apurada no 
volume do combustível adquirido pela empresa embargante, advinda da dilatação do 
líquido, e não sobre a cobrança integral do tributo, não há que se questionar a aplicação, 
na espécie,  da regra decadencial  do artigo  supra,  de modo que,  em tendo havido a 
notificação do contribuinte apenas em 22/12/2009, segundo fl.  89, dos autos, o Poder 
Público  decaíra  da  cobrança  dos  tributos  cujos  fatos  geradores  seja  antecedentes  a 
22/12/2004, tal como decidido pelo douto magistrado a quo, de modo irretocável.



De outra banda, adentrando-se no exame da pretensão formulada 
nos embargos, propriamente dita, tenho que melhor razão não assiste a Edilidade nesse 
ponto,  sobretudo porquanto  àquela  não  é  dada  a  possibilidade de  complementar  o 
ICMS  sobre  operações  com  combustíveis  (in  casu,  gasolina  e  diesel), recolhido  em 
regime de substituição tributária progressiva, com o único fundamento na dilatação 
volumétrica dos produtos, dada a variação térmica e a volatilidade dos fluidos.

Nesse diapasão, essencial destacar que, na forma como é recolhido 
o tributo, nas operações com combustíveis, em que a obrigação é cumprida na refinaria, 
pelo fornecedor, na qualidade de substituto tributário, o adimplemento da obrigação, 
ainda  que  a  título  antecipado,  dá-se  de  modo  definitivo,  de  modo  que  o  simples 
aumento volumétrico do objeto de incidência do imposto, durante o seu transporte, não 
constitui uma nova hipótese de incidência tributária ou, sequer, nova operação fiscal.

Referida conclusão busca fundamento, inclusive, na circunstância 
de que a dilatação volumétrica dos combustíveis, fenômeno natural que é, não irrompe 
em qualquer previsão legal de complementação ou recolhimento tributários ou, sequer, 
em afronta à regulamentação, mormente quando tal expansão, por critérios térmicos e 
em  pequenas  proporções,  é  considerada  natural  pela  própria  Agência  Nacional  do 
Petróleo – ANP e, igualmente, pelo Instituto Brasileiro do Petróleo – IBP.

Neste particular, em exame específico ao Ofício n. 2910/SAB, da 
Agência Nacional do Petróleo, tem-se que a própria agência reguladora, tomando como 
comuns  as  perdas  e  os  ganhos  no  volume  dos  combustíveis,  constata  como  sendo 
razoável  a diferença volumétrica entre 0,4% (zero vírgula quatro por cento) e 0,72% 
(zero vírgula sete dois por cento), o que, associado à conjuntura dos autos, denota um 
acréscimo ínfimo do volume dos combustíveis operacionalizados pela embargante no 
ano de 2004: na ordem de 0,32%, para a gasolina; e de 0,24%, para o diesel.

Daí emerge, claramente, a impossibilidade do lançamento in casu.

Arrematando a inteligência supra, no sentido da insubsistência da 
complementação do ICMS–ST, por ocasião das alterações no volume dos combustíveis 
transacionados, emerge a abalizada desta Corte, na esteira do STJ, in verbis:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. 
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.  DESPROVIMENTO.  ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO 
QUANTO AO ART. 160, INCISOS I, V E VII, E ART. 391, §7°, II, 
TODOS DO RICMS/PB;  ART.  188 DO CTN; ART.  6°  DA LEI 
COMPLEMENTAR N.° 87/96; ART. 33 DA LEI N.° 6.379/96; ART. 
1°,  §3°,  DA  LEI  N.°  8.437/92  E  ART.  1°  DA  LEI  N.°  9.494/97. 
REDISCUSSÃO DO MÉRITO EXPRESSAMENTE DECIDIDO. 
OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJEIÇÃO. 1. 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. 2.  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,  20075096620148150000,  4ª  Câmara  Cível,  Rel.  DES. 
ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, 25-08-2015).

PROCESSUAL  CIVIL  e  TRIBUTÁRIO  ¿  Agravo  Interno  ¿ 
Execução Fiscal ¿ Embargos ¿ Apelação ¿ Decisão Monocrática ¿ 
Acolhimento parcial da decadência e provimento do recurso ¿ 
Irresignação do Estado ¿ Defesa da inexistência de decadência 
parcial  ¿  Período  bem  delineado  em  lançamento  de  débito  ¿ 
Ocorrência parcial ¿ Rejeição ¿ Mérito ¿ Variação volumétrica de 
combustível ¿ Pretensão de pagamento de ICMS sobre excedente 
¿  Dilatação  por  aumento  de  temperatura  ¿  Inexigibilidade  ¿ 
Direito que se declara com fulcro na jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça ¿ Honorários advocatícios sucumbenciais ¿ 
Importe bem fixado ¿Razoabilidade ¿ Manutenção da decisão ¿ 
Desprovimento. - Se o auto de infração data de 19 de fevereiro 
de  2010  e  os  fatos  geradores  dizem  respeito  ao  período 
compreendido entre 1º de janeiro de 2005 e 31 de dezembro de 
2008, o interstício entre 1º e 31 de janeiro de 2005 foi alcançado 
pelo instituto, cabendo o acolhimento da prejudicial levantada. - 
Não se pode falar em novo fato gerador ocorrido com a variação 
volumétrica  de  combustíveis  líquidos,  porquanto  não  se  está 



diante de uma nova operação tributável, ou seja, de nova entrada 
ou  saída  intermediária  não  considerada  para  o  cálculo  do 
imposto  antecipado,  mas  de  mera  expansão  natural  de  uma 
mercadoria volátil por natureza. - "O   ICMS   complementar   foi 
exigido diretamente   da   distribuidora   apelante, quando se 
verificou a divergência entre a quantidade   de   combustível 
vendido    pela  refinaria  e  a  quantidade  de  combustível  que 
efetivamente   chegou   aos   tanques   da recorrente,   sendo   a 
diferença   a   maior decorrente   da   dilatação   volumétrica   por 
aumento de  temperatura.  Tratando-se de substituição tributária 
para frente,  o  “fato gerador presumido será calculado sobre a 
quantidade que a refinaria negociou, e não sobre   a   quantidade 
recebida   pelo   posto varejista. STJ AgRg no REsp 1029087 /PE” 
(TJPB -   20020090293271001,   3ª   Câmara   cível, Relator   DES. 
MÁRCIO   MURILO   DA CUNHA RAMOS , j. Em 21-08-2012). 
(TJPB - Nº 00733692320138150731, 2ª Câmara Especializada Cível, 
Relator DES ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS , j. Em 13-08-
2015).

AGRAVO  INTERNO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA 
PREVENTIVO.  ICMS  SOBRE  COMBUSTÍVEIS.  VARIAÇÃO 
VOLUMÉTRICA  EM  RAZÃO  DO  AUMENTO  DA 
TEMPERATURA.  COBRANÇA   COMPLEMENTAR. 
IMPOSSIBILIDADE.  MERCADORIA  VOLÁTIL. 
DEFINITIVIDADE DA ANTECIPAÇÃO DO TRIBUTO PELA 
REFINARIA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  150,  §7º,  DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  PREDEDENTES DESTA CORTE 
DE JUSTIÇA. EXEGESE DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO 
DE  PROCESSO  CIVIL.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO 
AGRAVADA.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO 
REGIMENTAL.  -  O  recolhimento  antecipado  do  ICMS  foi 
implementado de maneira definitiva pela Carta Magna, uma vez 
que as variações do preço derradeiro estimado, utilizado como 
base de cálculo presumida, não pode servir como parâmetro para 
uma cobrança adicional ou mesmo abatimento, conforme o caso. 
- A alegação do Estado da Paraíba de que o aumento volumétrico 
dos combustíveis e derivados de petróleo, implicaria em nova 
incidência  do  imposto,  não  merece  prosperar,  haja  vista  que 
inexiste no que se falar em novo fato gerador ocorrido com a 
variação  do  volume  de  combustíveis  líquidos,  pois  não  se 
verifica  uma  nova  operação  tributável,  mas  sim  uma  mera 
expansão natural de uma mercadoria volátil por sua natureza. - 
¿A expansão volumétrica  de  combustíveis  líquidos decorrente 
de  aumento  de  temperatura  não  configura  novo  fato  gerador 



alheio  à  antecipação  de  recolhimento  da  refinaria,  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.”  (TJPB; AI 
2000454-98.2013.815.0000;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível; 
Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 29/08/2014; 
Pág. 19.3) (TJPB, 20118685920148150000, 1ª Câmara Cível, Relator 
DES JOSE RICARDO PORTO, j. Em 10-02-2015).

Para além dessas discussões e prosseguindo ao exame do valor 
dos  honorários  sucumbenciais,  fixados  no  quantum de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais), 
emerge que tal não merece redução, porquanto estipulado conforme as peculiaridades 
da causa, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/73, vigente à época do arbitramento, e 
tendo em vista que a aplicação da disciplina atual (art. 85, § 3º) revelar-se-ia bastante 
mais gravosa à Edilidade vencida, sendo defeso a esta Corte o reformatio in pejus.

Em razão todas as considerações perfilhadas linhas acima,  nego 
provimento  à  remessa  necessária  e  ao  recurso  apelatório  da  Edilidade,  mantendo 
incólumes, ademais, todos os termos da decisão vergastada.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, negar provimento ao apelo e à 
remessa, nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. João Alves da Silva. Participaram 
do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Juiz Convocado Dr. Ricardo 
Vital de Almeida (com jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. Romero Marcelo 
da Fonseca Oliveira) e o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas 
Dias Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 07 de junho de 2016.

João Pessoa, 07 de junho de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator 


