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MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA  NO  ICMS.  BASE  DE  CÁLCULO.
EMPREGO  DE  PAUTA  FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  Nº  431  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
NECESSIDADE  DE  OBSERVÂNCIA  DA FORMA
DE  CÁLCULO  PREVISTA  NO  ART.  8º  DA  LEI
COMPLEMENTAR  Nº  87/96.  MODALIDADE  DE
LANÇAMENTO  PREVISTA  NO  ART.  148  DO
CÓDIGO  TRIBUTÁRIO  NACIONAL.  UTILIZAÇÃO
QUANDO OMISSAS OU NÃO MEREÇAM FÉ AS
DECLARAÇÕES  DO  CONTRIBUINTE.
NECESSIDADE  DE  PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO  RESGUARDANDO  A  AMPLA
DEFESA  E  O  CONTRADITÓRIO.  PEDIDO  DE
RESTITUIÇÃO  DE  VALORES  PAGOS.  VIA
INADEQUADA.  CONCESSÃO  PARCIAL  DA
SEGURANÇA. 

– A  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça  firmou  entendimento  no  sentido  de  ser
inadmissível a fixação da base de cálculo de ICMS
com  supedâneo  em  pautas  fiscais,  as  quais  se
baseiam em valores fixados prévia e aleatoriamente
para a apuração da base de cálculo do tributo, tendo,
inclusive, editado a Súmula nº 431 que preconiza: “É
ilegal  a  cobrança de ICMS com base no  valor  da
mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal.”

– O Fisco possui meios legítimos para exercer o
ato  de  laçamento  para  a  constituição  do  Crédito
Tributário  através  da  modalidade  de  lançamento,
prevista  no art.  148 do Código Tributário Nacional,
desde que instaurado processo administrativo prévio,
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com o devido processo legal e contraditório.

– Inobstante  a  constatação  da  utilização  de
pauta fiscal como base de cálculo do ICMS, tal fato
não gera o direito líquido e certo do impetrante de
fazer incidir a alíquota do imposto tão somente sobre
o  valor  da  nota  fiscal  emitida  por  ele  para  o
distribuidor, sob pena de descaracterização total do
regime de  substituição  tributária  a  que  a  empresa
impetrante  está  submetida,  nos  termos  da  Lei
Estadual nº 6.379/96.

–  Para obtenção da base de cálculo do ICMS
no  regime  de  substituição  tributária,  deve-se
observar a forma de cálculo estabelecida no art. 8º
da Lei Complementar nº 87/96.

–  Nos termos da Súmula nº 269 do Supremo
Tribunal  Federal,“o  mandado  de  segurança  não  é
substitutivo de ação de cobrança”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Seção Especializada Cível do Tribunal de
Justiça da Paraíba, por  unanimidade, CONHECER  PARCIALMENTE o
Mandamus,  e,  na  parte  conhecida,  CONCEDER  PARCIALMENTE  A
SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de
fl. 240.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Mandado  de  Segurança  com  Pedido  Liminar

impetrado  por  SIDORE  –  Indústria  e  Comércio  de  Refrigerantes  e  Águas

Minerais  Ltda -  em face de ato supostamente ilegal  e  abusivo atribuído ao

Secretário de Receita do Estado da Paraíba, consistente na aplicação de pauta

fiscal para a fixação da base de cálculo do ICMS, sem a prévia instauração de

procedimento administrativo. 

A Impetrante afirma ser  uma empresa que tem como objeto

social  a  fabricação,  engarrafamento  e  comercialização  de  bebidas  e,  na

realização de suas atividades, sujeita-se ao regime de substituição tributária

quando do recolhimento do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação

de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.
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Sustenta que a Fazenda Estadual teria submetido a Impetrante

à base de cálculo estabelecida unilateralmente, por meio de pauta fiscal, que,

segundo  ela,  estabelece  como  base  de  cálculo  valores  muito  superiores

àqueles praticados efetivamente pela indústria, importando em pagamento a

maior do ICMS.

Afirma que tal  prática ofende o art.148 do Código Tributário

Nacional, uma vez que o arbitramento do valor da mercadoria para cálculo do

tributo, somente pode ocorrer após instauração de procedimento administrativo

fiscal  regular;  além  de  ofender  a  Súmula  nº  431  do  Superior  Tribunal  de

Justiça, que entende como “ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da

mercadoria ao regime de pauta fiscal”.

Ressalta que, na sua ótica, é inadmissível a fixação da base de

cálculo  de  ICMS  com  supedâneo  em  pautas  de  preços  ou  valores  –  as

chamadas pautas fiscais. Isso porque a base de cálculo desse tributo deve ser

o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria,  a menos que

sejam omissos  ou  não  mereçam fé  as  declarações  ou  os  esclarecimentos

prestados, ou os documentos expendidos pelo contribuinte ou responsável.

Com tais  considerações,  pleiteia  a  concessão  da  segurança

para que seja determinado “o fim em definitivo da cobrança do ICMS a ser

pago  pela  impetrante  com  base  no  regime  de  pauta  fiscal,  devendo  ser

utilizado  para  cálculo  do  referido  imposto,  em  qualquer  caso,  os  valores

constantes  das  notas  fiscais  de  venda  emitidas  pela  impetrante”  (fls.18).

Pugna, ainda, pela declaração da ilegalidade dos recolhimentos efetuados e

pela possibilidade de serem os valores excedentes restituídos. 

Liminar deferida (fls. 128/131).

Agravo Interno desprovido (fls. 181/184). 

Informações  prestadas  (fls.160/177),  asseverando  a

legitimidade  do  ato  apontado  como  coator.  Tece  ponderações  acerca  da

substituição tributária e destaca que a base de cálculo do imposto cujo fato
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gerador é presumido foi definida pela Lei Complementar nº 87/96. 

Aduz  que,  de  acordo  com  o  art.  8º  da  LC  nº  87/96,  a

composição da base de cálculo do ICMS, para fins de substituição tributária,

admite duas hipóteses: a) o somatório do valor da mercadoria, frete, seguros,

outros encargos e a margem de valor agregado; b) preço a consumidor final

usualmente  praticado  no  mercado  considerado,  intitulado  de  preço  médio

ponderado ao consumidor final, que é o objeto da presente ação. 

Enaltece que “não tem cabimento e nem consistência jurídica a

reclamação  da  autora,  quando  diz  que  o  preço  sugerido  através  do  ato

normativo é uma pauta fiscal, já que as normas de cálculos do ICMS fixam que

no caso de bebida a base de cálculo é o preço sugerido pelo fabricante” (fls.

172). 

Salienta  ter  a  Portaria  nº  241/13  considerado  os  preços

usualmente  praticados  no  mercado  paraibano,  obtidos  por  levantamento

efetuado por meio de institutos de pesquisas. Afirma que a Empresa Fink &

Schappo Consultoria Ltda. foi  contratada pelos Sindicatos das Indústrias de

Cervejas e de Refrigerantes e que o resultado da pesquisa representa a média

dos  preços  praticados  nos  diversos  segmentos  do  mercado  de  cervejas,

chopes,  refrigerantes,  energéticos  e  isotônicos,  para  definição  da  base  de

cálculo do ICMS substituição tributária, de modo que não se trata de imposição

estatal. 

Ressalta,  ainda,  terem  sido  as  pesquisas  de  preços

patrocinadas  pelos  próprios  fabricantes,  maiores  interessados  na  justa

concorrência, objetivando o valor presumido da base de cálculo da substituição

tributária sobre os produtos de seu interesse. 

Conclui  asseverando  que  a  base  de  cálculo  da  substituição

tributária com fundamento no valor estimado é da própria essência do instituto,

pois não há como cobrar antecipadamente uma operação utilizando o valor real

que ainda não se conhece. Pugna, ao fim, pela denegação da segurança, por

total ausência de direito líquido e certo a ser amparado.
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A Procuradoria  Geral  de  Justiça  opinou  pela  concessão  da

ordem (fls. 212/218). 

É o relatório. 

VOTO

DA QUESTÃO DE ORDEM

Ab initio, deve-se tratar do pedido de fls. 221/222 do Estado da

Paraíba, que juntou aos autos petição pugnando pela republicação do Acórdão

de fls. 203/204. A esse respeito, é essencial ressaltar a máxima de que pas de

nullité  sans grief (não há nulidade sem prejuízo).  A declaração de nulidade

requer a efetiva comprovação de prejuízo e, em nenhum momento, o Estado

da Paraíba demonstrou qualquer prejuízo que lhe foi causado, tendo inclusive

ajuizado  Agravo  Interno  e  Embargos  de  Declaração  da  decisão  liminar

proferida por esta relatoria.

MÉRITO

Pretende a Impetrante a concessão da liminar para que seja

suspensa a aplicação da pauta fiscal para fixação da base de cálculo de ICMS,

uma vez que não foi instaurado prévio procedimento administrativo, requerendo

que  o  recolhimento  seja  feito  com base  nos  valores  constantes  nas  notas

fiscais emitidas pela indústria.

A Lei Complementar nº 87/96 estabelece critérios à obtenção

da base de cálculo do ICMS no regime de substituição tributária, vejamos:

“Art. 8º A base de cálculo, para fins de substituição
tributária, será:
I – em relação às operações ou prestações antecedentes
ou  concomitantes,  o  valor  da  operação  ou  prestação
praticado pelo contribuinte substituído;
II  –  em  relação  às  operações  ou  prestações
subsequentes,  obtida  pelo  somatório  das  parcelas
seguintes:
a) o valor da operação ou prestação própria realizada
pelo  substituto  tributário  ou  pelo  substituído
intermediário;
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b) o montante dos valores de seguro, de frete e de
outros  encargos  cobrados  ou  transferíveis  aos
adquirentes ou tomadores de serviço;
c)  a  margem  de  valor  agregado,  inclusive  lucro,
relativa às operações ou prestações subsequentes.
(…)
§ 3º Existindo preço final a consumidor sugerido pelo
fabricante  ou  importador,  poderá  a  lei  estabelecer
como base de cálculo este preço.
§ 4º A margem a que se refere a alínea c do inciso II do
caput será estabelecida com base em preços usualmente
praticados  no  mercado  considerado,  obtidos  por
levantamento, ainda que por amostragem ou através de
informações e outros elementos fornecidos por entidades
representativas  dos  respectivos  setores,  adotando-se a
média  ponderada  dos  preços  coletados,  devendo  os
critérios para sua fixação ser previstos em lei.
§ 5º O imposto a ser pago por substituição tributária, na
hipótese do inciso II do caput, corresponderá à diferença
entre o valor resultante da aplicação da alíquota prevista
para as operações ou prestações internas do Estadio de
destino sobre a respectiva base de cálculo e o valor do
imposto  devido  pela  operação ou prestação  própria  do
substituto.
§ 6º Em substituição ao disposto no inciso II do caput, a
base de cálculo em relação às operações ou prestações
subsequentes  poderá  ser  o  preço  a  consumidor  final
usualmente  praticado  no  mercado  considerado,
relativamente ao serviço, à mercadoria ou sua similar, em
condições  de  livre  concorrência,  adotando-se  para  sua
apuração as regras estabelecidas no §4º deste artigo”.

Desse modo, pelo dispositivo retrotranscrito percebe-se que, na

fixação do valor da operação futura no regime de substituição tributária, deve-

se somar: a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto

tributário ou pelo intermediário; b) o montante dos valores de seguro, de frete e

de outros encargos cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de

serviço; e c) a margem do valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações

ou prestações seguintes. 

Saliento que, com o objetivo de fixar o valor agregado, deve-se

alcançar a média ponderada dos valores obtidos junto ao mercado para as

prestações  e  operações  futuras,  podendo  ser  obtida  junto  a  entidades

representativas do setor ou o preço de mercado sugerido ao consumidor.

Pois bem. Na hipótese em disceptação, conforme demonstram

os documentos que instruem o presente mandamus, resta notório que o Fisco
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Estadual vem cobrando o ICMS na substituição tributária, com base em valores

estabelecidos em pauta fiscal, unilateralmente elaborada. 

Na lição de Roque Antônio Carrazza, pauta fiscal:

“É  a  fixação  da  obrigação  tributária  pelo  poder
público,  por  um  valor  pré-fixado  da  operação,
tomado como teto, independentemente do efetivo e
real  valor  da  operação. É  a  troca  da  base  de
cálculo real por uma outra arbitrada de maneira
discricionária  pela  autoridade  fazendária.  Nela,
não há figura do substituto e do substituído, existe
apenas  o  contribuinte  como  sujeito  passivo  da
obrigação tributária. A semelhança que guarda com
a substituição tributária é que a sua base de cálculo
real  é  trocada  por  uma  outra  presumida.”
(CARRAZZA,  Roque  Antônio.  Curso  de  direito
constitucional  tributário.  23ª  ed.  São  Paulo:
Malheiros Editores, 2007) - (grifo nosso).

A pauta fiscal é instrumento que distorce a base de cálculo do

tributo  porque  desconsidera  o  efetivo  valor  da  operação.  É  estabelecida

unilateralmente pelo Fisco sem previsão de controle por parte do contribuinte,

através de procedimento que se lhe assegure o devido processo, como ocorre

no Estado da Paraíba. 

Desse modo, não merece prosperar a alegação do Impetrado

de que não é pauta fiscal, sob o argumento de que não se trata de imposição

estatal,  pois,  é  evidente  a  imperatividade  da  utilização  dos  preços  das

mercadorias elencados na portaria supramencionada com a base de cálculo

para o recolhimento do ICMS, não oportunizando ao contribuinte a discussão

acerca dos valores estabelecidos. 

Nesse compasso,  apesar de o Impetrado ter  sustentado que

não  se  trata  de  pauta  fiscal,  pois  a  portaria  nº  241/13/GSER considera  os

preços usualmente praticados no mercado paraibano, obtidos por levantamento

efetuado  por  meio  de  institutos  de  pesquisas  contratados,  tal  fato  não  a

descaracteriza. 
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Dentro desse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de

Justiça firmou entendimento no sentido de ser inadmissível a fixação da base

de cálculo de ICMS com supedâneo em pautas fiscais, as quais se baseiam em

valores fixados prévia e aleatoriamente para a apuração da base de cálculo do

tributo, tendo, inclusive, editado a Súmula Nº 431 que preconiza: “É ilegal a

cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de

pauta fiscal.” 

Sobre  o  tema,  leciona  com  propriedade  Hugo  de  Brito

Machado:

“Reiterada jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal
Federal, repeliu o uso da denominada pauta fiscal, com a
prévia  fixação,  em  caráter  normativo,  de  valores  para
determinadas  mercadorias.  A  Lei  Complementar  n.
87/1996,  acatando  essa  jurisprudência,  reproduziu  a
norma  do  art.  148,  do  Código  Tributário  Nacional,
segundo a qual, nos casos em que não mereçam fé os
documentos  indicadores  do  valor  da  operação  de
circulação  de  mercadoria,  ou  do  preço  do  serviço,  a
autoridade  lançadora,  mediante  processo  regular,  pode
arbitrar  a base de cálculo  do imposto,  assegurado,  em
qualquer caso, ao sujeito passivo da obrigação tributária
correspondente  o  direito  à  avaliação  contraditória,
administrativa ou judicial”. (In Curso de Direito Tributário,
27ª ed., Malheiros, São Paulo – 2006, p. 385/386).

Em suma, a base de cálculo do ICMS é o valor da operação

que decorrer da saída da mercadoria. Já a pauta fiscal é uma base de cálculo

ficta,  considerada  ilegal,  sendo  admitida,  apenas  excepcionalmente,  nas

hipóteses previstas no artigo 148 do CTN, que dispõe:

“Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou
tem  em  consideração,  o  valor  ou  o  preço  de  bens,
direitos,  serviços  ou  atos  jurídicos,  a  autoridade
lançadora,  mediante  processo  regular,  arbitrará  aquele
valor  ou  preço,  sempre  que  sejam  omissos  ou  não
mereçam  fé  as  declarações  ou  os  esclarecimentos
prestados,  ou  os  documentos  expedidos  pelo  sujeito
passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada,
em  caso  de  contestação,  avaliação  contraditória,
administrativa ou judicial.” 

No  caso,  a  pauta  fiscal  foi  elaborada,  unilateralmente,  pelo
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Estado da Paraíba, conforme podemos constatar às fls. 88/93. 

A legislação tributária, repito, somente admite a estipulação da

base  de  cálculo  do  ICMS  mediante  procedimento  de  pauta  fiscal,

excepcionalmente, prevendo, expressamente os casos em que será aplicada,

quais sejam, omissão do sujeito passivo; ou o valor ou preço de bens, direitos e

serviços ou atos jurídicos registrados pelo contribuinte que não mereçam fé,

devendo o ente fazendário, nesta hipótese, arbitrar, inaugurando, no entanto,

processo administrativo, com observância do contraditório e ampla defesa do

devedor.

Logo, se não ocorreu a devida previsão de controle por parte

do  contribuinte,  incide  o  entendimento  já  sumulado  pelo  STJ  através  do

verbete 431:

SÚMULA 431:  É ilegal a cobrança de ICMS com base
no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta
fiscal.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO.  REEXAME OFICIAL DE SENTENÇA EM
AÇÃO  CAUTELAR.  ICMS.  IMPORTAÇÃO  DE  TRIGO.
BASE  DE  CÁLCULO.  PAUTA  FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA Nº  431 DO STJ,  QUE PRECONIZA QUE.  "É
ILEGAL A COBRANÇA DE ICMS COM BASE NO VALOR
DA MERCADORIA SUBMETIDO AO REGIME DE PAUTA
FISCAL. 1. É inadmissível a fixação da base de cálculo
de  ICMS  com  supedâneo  em  pautas  de  preços  ou
valores, as chamadas pautas fiscais, as quais se baseiam
em  valores  fixados  prévia  e  aleatoriamente  para  a
apuração  da  base  de  cálculo  do  tributo.  2.Reexame
Oficial conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJCE;
AC  002499480.2005.8.06.0000;  Sétima  Câmara  Cível;
Rel. Des. Durval Aires Filho; DJCE 16/05/2014; Pág. 41)

APELAÇÃO CIVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO
TRIBUTÁRIO. ICMS. PAUTA FISCAL. TRANSFERÊNCIA
INTERESTADUAL  DE  MERCADORIAS.  ILEGALIDADE
NA UTILIZAÇÃO DE PAUTA FISCAL.  SÚMULA Nº 431
DO STJ.  1.  O artigo 8º  da Lei  Complementar nº  87/96
estabelece os critérios para a determinação da base de
cálculo do ICMS no caso de substituição tributária. Isso
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significa  que  fora  da  referida  hipótese,  de  uma  forma
geral, fica definido que a base de cálculo do ICMS, para
saída de mercadoria, é sobre o valor da operação - Art.
13, I da LC nº 87/96. A pauta fiscal é um ato do executivo
para  apuração  da  base  de  cálculo  do  imposto  e,  tal
hipótese,  para fins de apuração da base de cálculo do
ICMS, afronta diretamente o princípio da legalidade,  ao
qual  se encontra inserido na Constituição Federal  para
definir  a  base de cálculo dos impostos ali  previstos.  O
Superior  Tribunal  de  Justiça  pacificou  o  entendimento
sobre o tema com o verbete da Súmula nº 431, que assim
dispõe: "é ilegal a cobrança de ICMS com base no valor
da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal". 2.
Honorários advocatícios mantidos, pois fixados de acordo
com os parâmetros definidos no art. 20, §§ 3º e 4º,  do
CPC. 3. Nos termos do artigo 11, do regimento de custas
(Lei  nº  8.121/82,  com  a  redação  dada  pela  Lei  nº
13.471/2010),  está  a  Fazenda  Pública  isenta  do
pagamento  de  custas  e  emolumentos,  devendo,  no
entanto,  arcar  com as despesas,  salvo  as oriundas de
oficial de justiça, nos termos da ADIN nº 70038755864.
Apelo  desprovido.  Sentença  confirmada  em  reexame
necessário.  (TJRS;  APL-RN  525344-96.2012.8.21.7000;
Passo Fundo; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Lúcia de
Fátima Cerveira; Julg. 30/04/2014; DJERS 08/05/2014) 

PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO LIMINAR
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO
NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA
Nº  431/STJ.  (ART.  557,  §1º  E  §1ºA,  CPC).
PRECEDENTES  (TJ/CE  E  STJ).  RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como de sabença, da
decisão do desembargador que nega seguimento liminar
ao recurso cabe taxativamente agravo interno (arts. 557,
§1º-A, CPC), cogitando-se apenas a reconsideração pelo
próprio  Relator,  hipótese  de  que  não  se  cuida,  pois
persistem  as  razões  que  motivaram  o  convencimento
anterior  da  relatoria.  PRECEDENTES  (TJ/CE  e  STJ).
MATÉRIA  SUMULADA.  2.  Cabível,  pois,  in  specie,
apenas o recurso de agravo, previsto no § 1º, do art. 557,
do CPC, a desafiar decisões monocráticas do relator que
negam  seguimento  liminar  (art.  557,  caput)  ou  dão
provimento imediato ao recurso (art.  557,  § 1º-A).  3.  A
matéria  em  discussão  encontra-se  sumulada  pelo
Superior  Tribunal  de  Justiça  no  seu  enunciado  de
jurisprudência dominante de nº 431,  in verbis: É ilegal a
cobrança  de  ICMS  com  base  no  valor  da  mercadoria
submetido ao regime de pauta fiscal. 4. Esta irresignação
se refere à viabilidade ou não de uso da Pauta  Fiscal
para  fixação  de  preços  por  estimativa  como  base  de
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cálculo do ICMS sob a velada denominação de instruções
normativas fixadoras de base de cálculo do fato gerador
presumido,  operacionalizador  da  substituição  tributária
para frente.  Tal  medida intenciona disfarçar  instituto
jurídico defeso de uso pelo Estado, qual seja a pauta
fiscal.  5.  Inexiste  vedação total  para estipulação de
base  de  cálculo  do  ICMS  pela  pauta  fiscal,
consistindo esta,  todavia,  em medida excepcional  a
ser  utilizada  apenas  nos  casos  de  não  serem
confiáveis  as  informações  prestadas  pelo
contribuinte,  carecendo,  todavia,  da  instauração  de
processo  administrativo  que  respeite  o  direito  de
defesa do contribuinte, como corolário da exigência
do art.  148 do CTN  e art.  2º,  § 9º,  alínea "b" da Lei
Complementar nº 44, o que, todavia, não aconteceu in
casu. 6.  Consoante  já  consignado,  o  que  pretende  o
Estado  agravante  é  fazer  "uso  da  Pauta  Fiscal  para
fixação de preços por estimativa como base de cálculo do
ICMS  sob  a  velada  denominação  de  Instruções
Normativas fixadoras de base de cálculo do fato gerador
presumido,  operacionalizador  da  substituição  tributária
para frente, buscando maquiar instituto jurídico defeso de
uso  pelo  Estado".  AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
DESPROVIDO.  (TJCE;  AG  0076650-
32.2012.8.06.0000/50000;  Segunda  Câmara  Cível;  Rel.
Des.  Francisco  Bezerra  Cavalcante;  DJCE 24/10/2012;
Pág. 28)  

Importante  ressaltar,  ainda,  que  esse  enunciado  sumular  do

Superior Tribunal de Justiça foi  fruto do princípio da reserva legal a que se

submete à definição da base de cálculo de impostos. Com efeito, preconiza o

art.  97,  inciso  IV,  do  Código  Tributário  Nacional  que  somente  a  lei  pode

estabelecer a fixação da alíquota do tributo e da sua base de cálculo. Por isso

a  ilegalidade  do  regime  de  pauta  fiscal,  que,  frise-se,  decorre  de  ato  do

Executivo para estipulação da base de cálculo do imposto.

Nesse sentido, trago à baila recente precedente do Tribunal da

Cidadania:

“TRIBUTÁRIO.  ICMS.  PAUTA  FISCAL.  ILEGALIDADE.
SÚMULA  431/STJ.  SÚMULA  83/STJ.  PROCESSUAL
CIVIL. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ARESTO
DO  TRIBUNAL DE  ORIGEM  NÃO  IMPUGNADO  POR
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  INCIDÊNCIA  DA
SÚMULA 126/STJ.
1. O Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência
desta Corte, segundo a qual 'ilegal a cobrança de ICMS
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com base no valor da mercadoria submetido ao regime de
pauta fiscal' (Súmula 431/STJ).
Desse  modo  que  se  aplica  à  espécie  o  enunciado  da
Súmula 83/STJ.
2.  Ademais,  o  acórdão  recorrido  abriga  fundamento  de
índole constitucional, e o recorrente não interpôs o devido
recurso  extraordinário  ao  Supremo  Tribunal  Federal.
Incide, ainda, o óbice da Súmula 126/STJ.
Agravo  regimental  improvido.”  (AgRg  no  AREsp
684.932/RS,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  01/10/2015,  DJe
08/10/2015). 

Por outro lado,  não se pode confundir  a  pauta fiscal  com o

arbitramento de valores previstos no art.  148 do Código Tributário Nacional,

modalidade  de  lançamento,  regularmente  legítima  para  a  constituição  do

Crédito  Tributário  sempre  que  sejam  omissos  ou  não  mereçam  fé  as

declarações,  os  esclarecimentos  ou,  ainda,  os  documentos  expedidos  pelo

sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de

contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.  

Ilustrando  o  entendimento,  transcrevo  excerto  do  pedido  de

uniformização de jurisprudência, petição nº 10.858-MT, protocolado no Superior

Tribunal  de Justiça,  cujo  relator  foi  o Ministro  Napoleão Nunes Maria  Filho,

julgado em 26/08/2015:

“(...) É comum o executivo baixar pauta de valores para
diferentes  mercadorias,  procedendo  à  sua  apreensão
quando transportadas junto a notas fiscais  com valores
diversos daqueles estabelecidos por atos do Executivo.
Ora,  sob  a  óptica  até  aqui  desenvolvida  acerca  da
correlação do princípio da legalidade e a base de cálculo,
é igualmente importante frisar que subsiste relação lógica
e inafastável entre o fato gerador e a base de cálculo de
um tributo, qual seja, a dimensão econômica atribuída a
base de cálculo pelo fato gerador. 
(…)
Verifica-se,  portanto,  que  o  arbitramento  há  de
ocorrer em cada caso concreto, à luz de documentos
inidôneos ou mesmo de inexistência de documentos.
Não  é  possível  fazê-lo  abstratamente,  no  plano
normativo,  e,  o que é pior,  estabelecendo em torno
dos  valores  fixados  por  estimativa  presunção
absoluta. Mas é exatamente isso o que fazem muitos
Estados-membros,  relativamente  ao  ICMS.  Fixam
pautas  fiscais,  nas  quais  estabelecem  valores
mínimos para  as  mais  diversas  operações,  e
simplesmente não aceitam a prática de tais operações
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por valores inferiores.
Vê-se, pois, que a pauta fiscal é valor fixado prévia e
aleatoriamente para a apuração da base de cálculo do
tributo.  Não se pode confundi-la com o arbitramento de
valores  previsto  no  art.  148  do  CTN,  modalidade  de
lançamento, regularmente legítimo para a constituição do
Crédito  Tributário  sempre  que  sejam  omissos  ou  não
mereçam  fé  as  declarações,  os  esclarecimentos
prestados  ou,  ainda,  os  documentos  expedidos  pelo
sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado”.
 

Assim,  como  exposto,  o  Fisco  possui  meios  legítimos  para

exercer o ato de lançamento para a constituição do Crédito Tributário através

da  modalidade  de  lançamento,  prevista  no  art.  148  do  Código  Tributário

Nacional, desde que instaurado processo administrativo prévio, com o devido

processo legal e contraditório. 

Todavia,  inobstante  a  constatação,  in  casu,  da  utilização  de

pauta fiscal como base de cálculo do ICMS, tal fato não gera o direito líquido e

certo do impetrante de fazer incidir a alíquota do imposto tão somente sobre o

valor da nota fiscal emitida por ele para o distribuidor, como pleiteado, sob pena

de descaracterização total do regime de substituição tributária a que a empresa

impetrante está submetida, nos termos da Lei Estadual nº 6.379/96. 

Com  efeito,  na  substituição  tributária  progressiva  ou  “para

frente”  o  contribuinte/substituto  recolhe não apenas o tributo por  ele  devido

isoladamente,  mas  também  antecipa  o  montante  relativo  às  operações

subsequentes  que  compõem  a  cadeia,  até  chegar  ao  consumidor  final

(fabricante  –  distribuidor  –  comerciante  –  consumidor).  De modo que  resta

inadmissível o pagamento do imposto com base apenas na primeira operação

(fabricante – distribuidor), como pleiteado pelo impetrante.

Nesse diapasão,  a  meu sentir,  diante  das peculiaridades do

caso exposto, revela-se necessário afastar a utilização da famigerada e ilegal

pauta fiscal. Entretanto, no lugar de se garantir o pagamento dos tributos com

base única e exclusivamente nas Notas Fiscais emitidas do impetrante para o

distribuidor, deve-se observar a forma de cálculo prevista no art. 8º da LC nº

87/96, ressalvando-se, tão somente, a impossibilidade de o Estado se utilizar

dos  preços  constantes  no  tabelamento  que  ora  se  reconhece  como  pauta
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fiscal.

Assim sendo, não existe direito líquido e certo ao afastamento

do sistema da substituição tributária, pretensão substancial que se reflete no

exato  pedido do impetrante,  no  sentido  de lhe  ser  conferida  a ordem para

exação tributária exclusiva com base na nota fiscal que emite ao distribuidor. A

concessão  da  segurança  nesses  termos  implicaria  a  conferência  de  uma

imunidade ao demandante quanto à substituição tributária prevista na LC nº

87/96,  situação que foge à alçada do Poder  Judiciário,  uma vez que cabe

exclusivamente à lei  estabelecer  quaisquer benefícios aos contribuintes,  em

respeito à legalidade e ao próprio tratamento isonômico.

Consigno, ainda, a possibilidade de a empresa impetrante fazer

o uso do disposto no § 3º do art. 8º da LC nº 87/96 que preconiza: “existindo

preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, poderá a lei

estabelecer como base de cálculo este preço”, previsão essa encontrada no

§3º do art. 19 da Lei Estadual nº 6.379/96. 

Ressalto,  mais  uma  vez,  que,  no  caso  de  a  autoridade

fazendária verificar que não mereçam fé as declarações ou os documentos

expedidos  pelo  sujeito  passivo,  deverá  instaurar  processo  administrativo

regular, em que seja assegurado o contraditório, para só assim, se for o caso,

valer-se do método de lançamento,  em que se fixa  o  valor  da  mercadoria,

conforme o art. 148 do Código Tributário Nacional. 

Desse  modo,  entendo  que  a  ordem  deve  ser  concedida

parcialmente tão somente para repelir  a utilização da chamada pauta fiscal

como base de cálculo para a cobrança do ICMS-ST. 

Por  fim,  consigno que o pleito  de restituição formulado pela

impetrante se afigura impossível pela via mandamental. Isso porque consiste

em pretensão nitidamente com o caráter de cobrança de valores pretéritos,

motivo pelo qual não conheço da pretensão.

Como é  cediço,  o  remédio  heroico  não  é  a  via  processual
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adequada para reembolso de valores supostamente devidos. É o que orientam

os Enunciados 269 e 271 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“Súmula  nº  269:  O  mandado  de  segurança  não  é
substitutivo de ação de cobrança.”

“Súmula nº 271: Concessão de mandado de segurança
não  produz  efeitos  patrimoniais,  em relação  a  período
pretérito,  os  quais  devem  ser  reclamados
administrativamente ou pela via judicial própria.”

Ante o exposto,  CONHEÇO PARCIALMENTE do  Mandamus,

e,  na  parte  conhecida,  CONCEDO  PARCIALMENTE a  segurança, tão

somente,  para  repelir  a  utilização  da  chamada  pauta  fiscal,  constantes  no

tabelamento previsto nas Portarias nº 115 e 241/GSER, com a base de cálculo

para  a  cobrança  do  ICMS-ST.  E,  por  conseguinte,  revogo  a  liminar

anteriormente concedida. 

É o voto.

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Abraham Lincoln  da  Cunha  Ramos,  Presidente.  Relator:
Excelentíssimo Senhor Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
ainda do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho,  Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir
a Desembargadora Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira) e  José Ricardo
Porto.  Absteve-se  de  votar  a  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  de  Fátima  Moraes
Bezerra Cavalcanti.

Presente  à  sessão,  representando  o  Ministério  Público,  o
Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Valberto  Cosme  de  Lira,  Procurador  de
Justiça.

Primeira  Seção  Especializada  Cível,  Sala  de  Sessões  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no dia 1º de junho
de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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