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EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA COMPLEMENTAR
DE  ICMS  EM  VIRTUDE  DE  DILATAÇÃO  VOLUMÉTRICA  DE
COMBUSTÍVEIS  VENDIDOS  POR  DISTRIBUIDORA.  MERCADORIA
VOLÁTIL POR NATUREZA.  AUSÊNCIA DE NOVO FATO GERADOR DE
TRIBUTO.  PRECEDENTE DA QUARTA CÂMARA DESTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. DESPROVIMENTO.

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).

VISTO, relatado e discutido o presente Agravo de Instrumento, processo n.°
0001828-18.2015.815.0000, em que figuram como Agravante o Estado da Paraíba e
Agravada Petrox Distribuidora Ltda.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
seguindo o voto do Relator,  em conhecer o Agravo de Instrumento e negar-lhe
provimento.

Vistos.

O  Estado da Paraíba interpôs  Agravo de Instrumento contra a Decisão
prolatada pelo Juízo da  5.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, f.
60/63,  nos  autos  da  Ação  Declaratória  de  Inexistência  de  Relação  Jurídico-
Tributária c/c Anulação de Crédito Tributário em face dele  ajuizada por  Petrox
Distribuidora  Ltda.,  f.  18/53,  que  deferiu,  liminarmente,  o  requerimento  de
antecipação dos  efeitos  da tutela,  determinando a  suspensão da exigibilidade  do
crédito tributário a que se refere o Auto de Infração de f. 54/57, ao fundamento de
que  a  expansão  volumétrica  do  combustível  líquido,  decorrente  da  variação  da
temperatura, não importa em novo fato gerador do ICMS e de que a cobrança do
débito poderia inviabilizar o exercício da atividade empresarial da Agravada.

Em suas razões, defendeu a ausência dos requisitos necessários à antecipação
dos efeitos da tutela, argumentando que o  periculum in mora a que está sujeita a
Agravada é consectário natural do fato de ela estar inadimplente e que as provas que



embasam o pedido foram produzidas unilateralmente.

Afirmou  que  as  diferenças  de  quantidade  de  mercadoria  decorreram  de
dilatação  volumétrica  dos  combustíveis  comercializados  pela  distribuidora
Agravada e que tal expansão equivale a ganho de estoque e configura novo fato
gerador do ICMS, não abarcado pela antecipação de pagamento feita pela refinaria
na qualidade de substituta tributária.

Sustentou a  existência  do  que denominou de  periculum in  mora inverso,
alegando que a suspensão da exibilidade do crédito, por resultar em diminuição de
recursos para a execução dos serviços públicos essenciais, importa em danos de
difícil  reparação  à  coletividade,  argumentando,  por  fim,  que  houve  tratamento
diferenciado em relação aos demais contribuintes dedicados às mesmas atividades
econômicas, o que poderá causar o ajuizamento de inúmeras ações semelhantes.

Defendeu  que  a  liminar  concedida  tem  caráter  satisfativo,  afrontando  a
proibição preceituada pelo art. 1.°, § 3.°, da Lei Federal n.° 8.437/1992.

Requereu e teve indeferida a concessão de efeito suspensivo ao Recurso e, no
mérito, pugnou pela reforma da Decisão para que seja indeferido o requerimento de
antecipação dos efeitos da tutela.

Nas  Contrarrazões,  f.  82/107,  a  Agravada  alegou  ser  ilegal  a
complementação de ICMS sujeito a substituição tributária progressiva, dotada de
definitividade, sustentando a inexistência de novo fato gerador ao longo da cadeia
produtiva.

Afirmou que o valor a ser recolhido é calculado com base no volume padrão
estabelecido a 20° C e que a fiscalização fazendária deve adotar os coeficientes de
conversão volumétrica para cada temperatura verificada, consoante estabelecido na
Resolução n.° 06/1970 do Conselho Nacional do Petróleo (CNP), e não fazer uma
comparação  entre  os  valores  nominais  absolutos  de  cada  entrada  e  saída,
procedimento  incompatível  com  a  volatilidade  das  substâncias  comercializadas,
pugnando, ao final, pelo desprovimento recursal.

A Procuradoria  de  Justiça  não  se  pronunciou  sobre  o  mérito  recursal,  f.
111/114.

É o Relatório.

O Agravante pretende a reforma da Decisão que suspendeu a exigibilidade
do crédito tributário a que se refere o Auto de Infração de f. 54/57, ao fundamento
de que as diferenças de combustíveis comercializados pela Agravada, decorrentes
da expansão volumétrica ocorrida pela variação da temperatura, equivalem a ganho
de estoque configuradora de novo fato gerador do ICMS.

A Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
que a expansão volumétrica de combustíveis líquidos em decorrência de aumento de
temperatura não configura novo fato  gerador  do ICMS, alheio à  antecipação de
recolhimento da refinaria, porquanto não se está diante de nova operação tributável,
é dizer, de entrada ou saída intermediária não considerada para o cálculo do imposto



antecipado, mas de variação natural de uma mercadoria volátil por natureza1.

Dessa forma, diante do entendimento acima exposado de que não configura
novo  fato  gerador  do  ICMS  a  expansão  volumétrica  de  combustíveis  líquidos
decorrentes  do  aumento  de  temperatura,  como  também da  natureza  volátil  dos
combustíveis comercializados pela Agravada que estão sujeitos a tal expansão, não
há o que reformar na Decisão agravada.

Posto isso, conhecido o Agravo de Instrumento, nego-lhe provimento.

É o Voto.

Presidiu  o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 31 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias
Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado – Relator

1 AGRAVO  DE INSTRUMENTO.  MANDADO  DE SEGURANÇA.  COBRANÇA  COMPLEMENTAR  DE
ICMS  EM  VIRTUDE  DE  DILATAÇÃO  VOLUMÉTRICA  DE  COMBUSTÍVEIS  VENDIDOS  POR
DISTRIBUIDORA.  TRIBUTO  SUJEITO  A  SUBSTITUIÇÃO  TRIBUTÁRIA.  ANTECIPAÇÃO  DO
RECOLHIMENTO PELA REFINARIA. DEFINITIVIDADE. ORDEM DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA
DEFERIDA  LIMINARMENTE  EM  PRIMEIRO  GRAU.  RECURSO  DO  ESTADO  DA  PARAÍBA.
PRELIMINARES.  […]  MÉRITO.  MERCADORIA  VOLÁTIL  POR  NATUREZA.  NECESSIDADE  DE
UTILIZAÇÃO DE TABELA DE CONVERSÃO VOLUMÉTRICA INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO CNP
Nº 06/70 EM TODAS AS OPERAÇÕES DE ESCRITURAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVO
FATO GERADOR. DEFINITIVIDADE DA ANTECIPAÇÃO DO TRIBUTO PELA REFINARIA. ART. 150,
§7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESPROVIMENTO. […] 3. 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. 4. O recolhimento antecipado de ICMS mediante substituição tributária para frente ganhou contornos
de definitividade pelo legislador constitucional, 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, §7º, da Constituição Federal, raciocínio que se aplica, sem maiores
adaptações, para o caso de expansão ou diminuição volumétrica de combustíveis líquidos (TJPB, AI 2000454-
98.2013.815.0000, Quarta Câmara Especializada Cível, Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, DJPB
29/08/2014, p. 19).


