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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO 
DE  INFRAÇÃO.  PEDIDO  DE  LIMINAR.  INDEFERIMENTO. 
OMISSÃO  NA  SAÍDA  DE  MERCADORIA.  CONSTATAÇÃO 
PELO  FISCO.  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO.  LANÇAMENTO 
ATRAVÉS  DE  ARBITRAMENTO  REALIZADO  PELO  FISCO. 
POSSIBILIDADE.  INTELIGÊNCIA DO  ART.  148  DO  CÓDIGO 
TRIBUTÁRIO  NACIONAL.  CONTRADITÓRIO  E  AMPLA 
DEFESA  RESPEITADOS.  LEGALIDADE  E 
CONSTITUCIONALIDADE  DO  PROCEDIMENTO  FISCAL. 
PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. 
APLICAÇÃO  DO  CAPUT,  DO  ART.  557  DO  CÓDIGO  DE 
PROCESSO CIVIL.  MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 
NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  À  IRRESIGNAÇÃO 
INSTRUMENTAL.

-  Nas  hipóteses  de  omissão  da  saída  de  mercadorias  de 
estabelecimento comercial, à autoridade fazendária é autorizada a 
arbitrar  o  valor  de  venda  do  produto,  para  que  se  possa 
quantificar  a  sua  base  de  cálculo  e  depois  aplicar  a  alíquota 
respectiva,  chegando  ao  montante  tributário  devido,  tudo  isso 
através  de  procedimento  administrativo  instaurado  de  forma 
regular, devendo ser assegurada a ampla defesa e o contraditório 
ao sujeito passivo. Inteligência do art.  148 do Código Tributário 
Nacional e Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

- “Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome  
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.”  (Art.  148  do 
CTN).



-   “A apuração do valor da base de cálculo pode ser feita por  
arbitramento nos termos do artigo 148 do CTN quando for certa a  
ocorrência do fato imponível e a declaração do contribuinte não  
mereça  fé,  em  relação  ao  valor  ou  preço  de  bens,  direitos,  
serviços  ou atos  jurídicos  registrados.  Nesse caso,  a  Fazenda  
Pública  fica  autorizada  a  proceder  ao  arbitramento  mediante  
processo administrativo-fiscal regular, assegurados o contraditório  
e a ampla defesa, exatamente o que ocorreu no caso, em que foi  
utilizado o próprio Livro de Inventário do Centro de Distribuição.” 
(STJ.  REsp  1109298  /  RS.  Rel.  Min.  Castro  Meira.  J.  em 
26/04/2011).

V I S T O S.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Odete Pessoa 
da Silva, desafiando decisão (fls. 445/446) lançada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara 
da  Fazenda  Pública  da  Capital  que,  nos  autos  da  Ação  Anulatória  de  Auto  de 
Infração movida em face do Estado da Paraíba, indeferiu pedido de antecipação 
de  tutela,  concernente  “a  imediata  suspensão  de  todos  os  efeitos  do  auto  de  
infração nº 03300008.09.0000460/2011-36, e, via de consequencia, dos demais atos  
dele decorrentes” - fls. 33.

Inicialmente,  a  recorrente  elabora  breve  explanação  fática, 
afirmando que o ente estatal efetuou lançamento de crédito tributário, referente à 
omissão  da  saída  de  mercadorias  (vendas)  de  sua  empresa,  em  relação  aos 
exercícios de 2007, 2009, 2010 e 2011. 

Noticia,  ainda,  que o fisco  estadual,  em razão da discrepância 
entre a entrada e saída de produtos da empresa, presumiu, na forma do art. 646 do 
RICMS-PB (Decreto Estadual nº 18.930/07), a ocorrência do fato gerador do tributo 
(saída de mercadorias), e fixou como base de cálculo presumida, justamente, as 
diferenças encontradas, com espeque no inciso II, do §4º, do art. 643, da declinada 
legislação local.

Logo  em  seguida,  a  suplicante  proclama  que,  na  época  da 
autuação, inexistia “expressa previsão legal a respeito dos critérios para fixação da  
base de cálculo por arbitramento” - fls. 03, porquanto o legislador estadual apenas 
integrou a lacuna da Lei nº 6.379/96 (Lei do ICMS/PB) posteriormente aos exercícios 
fiscalizados.

Dito isso, defende a nulidade do auto de infração, pois a matéria 
em disceptação (fixação de base de cálculo) está reservada à lei formal (Art. 150, I, 
da CF c/c  97, IV,  do CTN),  não podendo ser  disciplinada por Decreto do Poder 
Executivo.

Aduz,  ainda,  que “no caso dos autos,  os  critérios  sobre  como  
arbitrar  o  montante  devido  do  tributo  nas  hipóteses  de  insuficiência  da  
documentação fiscal  (art.  148 do CTN; art.  18 da LC 87/96 e art.  18 da Lei  do  
ICMS/PB)  não  estavam  à  época  da  autuação,  previstos  em  lei  emanada  do  
Legislativo,  tendo  o  Poder  Executivo  empreendido  verdadeira  integração  da  lei  
quando da edição do RICMS/PB – Decreto nº 18.930/97” - fls. 10.



Ato  contínuo,  defende  a  “impossibilidade  de  utilização  dos  
métodos de levantamento financeiro e conta mercadorias para fixação da base de  
cálculo  por  ausência  de  previsão  no  próprio  ICMS”  -  fls.  13,  bem  como  a 
“impossibilidade de se fixar a base de cálculo do ICMS com base nas diferenças  
ocorridas entre as receitas e despesas – art. 646 do RICM” - fls. 14.

Ao final,  pugna  pela  concessão de efeito  suspensivo  ativo,  no 
sentido  de  sobrestar  todos  os  efeitos  do  Auto  de  Infração  nº 
03300008.09.0000460/2011-36. No  mérito,  requer  o  provimento  da  irresignação 
instrumental, confirmando a tutela recursal - fls. 02/18.

Acostou documentos – fls. 19/447.

Contrarrazões recursais ofertadas às fls. 456/468.

Apesar  de  devidamente  notificado,  o  Magistrado  de  base  não 
prestou informações, conforme noticia a certidão de fls. 469.

Liminar indeferida – fls. 470/473.

Sem informações do Magistrado de base – fls. 477.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  deixou  de 
ofertar parecer meritório, por entender ausente interesse público apto a ensejar a 
manifestação ministerial – fls. 479/480.

É o breve relatório. DECIDO.

A matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, comportando a 
análise meritória monocrática, na forma permissiva do caput, do art. 557, do Código 
de Processo Civil, com base na jurisprudência de tribunal superior.

Vejamos, então, o que prescreve o referido dispositivo:

“Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente  
inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com  
súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal,  
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.” (Art. 557 
do CPC)

Como pode  ser  visto  do  relatório,  a  agravante  busca,  através 
desta  irresignação,  determinação  judicial  no  sentido  de  determinar  “a  imediata 
suspensão de todos os efeitos do auto de infração nº 03300008.09.0000460/2011-
36, e, via de consequencia, dos demais atos dele decorrentes” - fls. 33.

Inicialmente,  destaco  que  a  numeração  correta  do  Auto  de 
Infração  objeto  do  pedido  formulado  pela  suplicante  é  o  nº 
93300008.09.0000460/2011-36,  conforme  podemos  visualizar  de  sua  cópia 
encartada às fls. 83.

Analisando as alegações da peça vestibular desta súplica, extrai-
se que a questão concentra-se em aferir a possibilidade do lançamento de crédito 



tributário  pelo  Estado  da  Paraíba,  através  de  arbitramento  pela  autoridade 
fazendária do valor que servirá como cálculo para o ICMS, tendo em vista a omissão 
de saída de mercadorias (vendas) da empresa da recorrente.

Segundo o estabelecimento postulante, o ente estatal  alterou a 
base de cálculo do  tributo  em disceptação,  com espeque em Decreto  do Poder 
Executivo, infringindo os arts. 150, I, da CF, c/c 97, do CTN, cujos dispositivos rezam 
que tal matéria está reservada à lei formal.

Pois bem, o assunto é palpitante, de maneira que me debrucei 
sobre o tema, motivo pelo qual concebo como pertinente tecer considerações acerca 
de alguns conceitos tributários.

A princípio, trago à baila as definições de base de cálculo e de 
alíquota na ótica do tributarista Hugo de Brito Machado:

“Base de Cálculo é a expressão econômica do fato gerador do  
tributo. Há de estar contida na norma que descreve a hipótese de  
incidência tributária. Assim, quando a lei institui um tributo, há de  
se referir  a uma realidade economicamente quantificável.  Essa  
realidade é que nos permite identificar a espécie de tributo, muito  
especificamente distinguir e identificar a espécie imposto, a que  
mais direta e claramente se relaciona a uma realidade econômica
(…)
A  rigor,  alíquota  é  a  relação  existente  entre  a  expressão  
quantitativa, ou dimensível, do fato gerador e o valor do tributo  
correspondente. Entretanto, como na generalidade dos casos a  
expressão quantitativa do tributo é uma expressão monetária e a  
relação entre ela e o valor do tributo é indicada em percentagem,  
costuma-se  dizer  que  a  alíquota  é  o  percentual  que,  aplicado  
sobre a base de cálculo, nos indica o valor do imposto devido” 
(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 29ª ed., 
rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2008. P. 135 e 136.

Portanto, a base de cálculo é o conceito normativo do tributo, ou 
seja,  uma  forma  de  sua  identificação,  enquanto  que  a  alíquota  é  o  percentual 
utilizado para se chegar ao seu valor (tributo), de modo que esses sim, realmente, 
só podem ser criados ou alterados mediante lei (Arts. 150, I, da CF, c/c 97, IV, do 
CTN).

Dito isso, conclui-se que a quantificação do tributo é aferida de 
acordo com a sua base de cálculo e a respectiva alíquota.

Outro  ponto  que  chamo  à  atenção  é  o  de  que  não  se  deve 
confundir base de cálculo do tributo com a sua base calculada (quantificação), de 
modo que me utilizo do magistério de Aires F. Barreto, citado por Leandro Paulsen 
em  sua  obra  “Direito  Tributário:  Constituição  e  Código  Tributário”,  para  melhor 
compreensão dessa distinção:

“Base  de  cálculo  x  base  calculada.  É preciso  não  confundir  
base de cálculo com base calculada. Só a primeira está sob 
reserva absoluta de lei formal. Não a segunda, que é apurável  



pelo lançamento. Nessa matéria, as perplexidades em que se tem  
enredado  a  doutrina,  bem assim alguns julgados decorrem de  
equivocada  interpretação  do  art.  97  do  CTN.  (…)  A  base 
convertida  em  cifra,  individualizada,  traduzida  em  termos  
monetários,  denomina-se base calculada.  Situada no campo 
dos fatos, a base calculada não sofre a irradiação do princípio  
da  estrita  legalidade.  A base  calculada,  isto  é,  determinada,  
medida,  como  individualização  dos  fatos  tributários,  é  matéria  
fática, detectável pelo lançamento, é dizer: pelo ato de aplicação  
da norma material ao caso concreto, a cargo da Administração.  
(BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na lei, 3ª ed. Dialética,  
2009. p. 14/16 e nota 9 à p. 16).” (PAULSEN, Leandro. Direito 
Tributário: Constituição e Código Tributário. 12ª ed. Porto Alegre: 
ESMAFE, 2010. P. 169 e 170). Grifei.

Dando um exemplo  prático,  o  ICMS é cobrado levando-se em 
consideração  o  valor  auferido  com a  venda  da  mercadoria  ou  da  prestação  do 
serviço (base de cálculo), aplicando-se sobre esse montante o percentual instituído 
pelo respectivo ente federativo (alíquota), no nosso caso, Estado da Paraíba, 17% 
(dezessete por cento) sobre o resultado pecuniário gerado com a comercialização 
do bem.

Ocorre que em algumas hipóteses, o Fisco, mediante fiscalização 
quanto  ao  aludido  imposto,  detecta  prováveis  omissões  referentes  à  saída  de 
produtos do estabelecimento fiscalizado, acarretando suposta sonegação tributo.

Tal  situação  é  disciplinada  pelo  art.  148  do  Código  Tributário 
Nacional, cuja redação adiante segue:

“Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome 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.”

Assim sendo, nesses casos, a autoridade fazendária é autorizada 
a arbitrar o valor de venda da mercadoria, para que se possa quantificar a sua base 
de cálculo e depois aplicar a alíquota respectiva, chegando ao montante tributário 
devido,  tudo  isso  através  de  procedimento  administrativo  instaurado  de  forma 
regular, devendo ser assegurada a ampla defesa e o contraditório ao sujeito passivo.

Ora,  a  lei  em  nenhum  momento  condicionou,  tampouco 
mencionou  a  necessidade  de  disciplinamento  legal  da  matéria  (arbitramento), 
limitando-se a especificar que “a autoridade lançadora, mediante processo regular,  
arbitrará aquele valor ou preço”, abraçando o entendimento que todo procedimento é 
conduzido pela fazenda pública, com a oitiva do contribuinte, para a quantificação do 
imposto.



A  respeito  do  tema,  permito-me  citar  alguns  ensinamentos 
doutrinários:

“Em determinados  casos,  a  autoridade  administrativa  detém o  
poder  de  arbitrar  a  base  de  cálculo  do  tributo.  Esta  hipótese  
excepcional  somente poderá ocorrer quando forem omissos ou  
quando não merecerem fé as declarações ou os esclarecimentos  
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou  
pelo terceiro  legalmente obrigado,  ressalvando-se,  em caso de  
contestação,  avaliação  contraditória,  administrativa  ou  judicial  
(art. 148 do CTN). Chama-se isto de arbitramento, que é inerente  
ao lançamento de ofício.
O  arbitramento  da  base  de  cálculo,  quando  ela  leva  em 
consideração o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos  
jurídicos, é a maneira que a autoridade administrativa dispõe  
para quantificar o crédito tributário quando os documentos ou  
declarações  prestadas  pelo  contribuinte  não  existem  ou  não  
forem  dignos  de  credibilidade,  qualquer  que  seja  o  motivo.” 
(ÁVILA, Alexandre Rossato da Silva. Curso de Direito Tributário. 
4ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008. P. 297). Grifei.

“O lançamento por arbitramento se refere aos casos em que o  
valor  que  vai  servir  como  base  de  cálculo  na  constituição  do  
crédito tributário vai ser determinado com base numa prudente e  
razoável suposição da autoridade administrativa.
Não se trata de valor arbitrário, mas de valor arbitrado. Assim, a  
autoridade administrativa deve deflagrar  um procedimento para  
encontrar um valor que a experiência e o bom senso demonstrem 
ser  o  que  comumente  se  verifica  em  situações  semelhantes.” 
(ALEXANDRE, Ricardo.  Direito  Tributário  Esquematizado.4ª  ed. 
Rio de Janeiro: Método, 2010. P. 386).

Feitos  esses  esclarecimentos,  podemos  afirmar  que  no 
lançamento por arbitragem do crédito tributário, a autoridade fazendária não altera a 
base de cálculo do imposto (continua a ser  a mesma, qual  seja,  o resultado de 
venda do produto), mas, apenas, a quantifica, razão pela qual pode tomar como 
parâmetros atos emanados do Poder Executivo.

Dito  isso,  passo  a  explorar o  art.  24,  do  Decreto  Estadual  nº 
18.930/1997, o qual prevê os métodos de quantificação do tributo: 

“Art. 24. Nos seguintes casos especiais o valor das operações ou  
das prestações poderá ser arbitrado pela autoridade fiscal, sem  
prejuízo das penalidades cabíveis, observado o disposto no art.  
19:

I - não exibição, à fiscalização, dentro do prazo da intimação, dos  
elementos necessários à comprovação do valor real da operação  
ou da prestação,  inclusive nos casos de perda ou extravio  de  
livros ou documentos fiscais;

II - fundada suspeita de que os documentos fiscais não refletem o  



valor real da operação ou da prestação;

III - declaração nos documentos fiscais, sem motivo justificado, de  
valores  notoriamente  inferiores  ao  preço  corrente  das  
mercadorias ou dos serviços;
IV - transporte ou estocagem de mercadorias desacompanhadas  
de documentos fiscais.

Parágrafo  único.  Para  arbitrar  o  valor  das  operações,  nas  
hipóteses deste artigo, a autoridade fiscal levará em conta um dos  
seguintes critérios:

I  -  o preço constante de pautas elaboradas pela Secretaria de  
Estado da Receita;

II - o preço corrente da mercadoria ou sua similar na praça do  
contribuinte fiscalizado ou no local da autuação, ou o preço FOB  
à vista da mercadoria, calculado para qualquer operação;

III - o preço de custo das mercadorias vendidas (CMV) acrescido  
de valor nunca inferior a 30%, (trinta por cento) para qualquer tipo  
de atividade;” 

Pelo  referido  ato  normativo,  oriundo do  Poder  Executivo 
Paraibano,  verifica-se  que  a  autoridade  fazendária  apenas  arbitra  o  valor  das 
operações  de  venda  das  mercadorias  ou  da  prestação  de  serviços,  através  da 
fixação de parâmetros (Incisos I, II, e III, do parágrafo único, do art. 24, do Decreto 
Estadual  nº  18.930/1997),  em nada  alterando  a  base  de  cálculo  do  ICMS,  que 
continua a ser a mesma, repita-se (o resultado de venda do produto ou da prestação 
de serviços).

Ora, basta a observância dos pressupostos autorizativos do art. 
148 do CTN para o arbitramento da quantificação da base de cálculo do tributo.

Nesse  sentido,  trago  à  baila  arestos  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  ICMS.  BASE  DE 
CÁLCULO.  ESTABELECIMENTOS.  MESMO  TITULAR.  
TRANSFERÊNCIA  ENTRE  FÁBRICA  E  CENTRO  DE 
DISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 13, § 4º, DA LC 87/96.
1. Discute-se a base de cálculo do ICMS em operações efetuadas  
pela  recorrente  entre  a  Fábrica  (SP),  o  Centro  de Distribuição  
(SP) e a Filial  situada no Rio Grande do Sul.  Precisamente,  a  
controvérsia  refere-se  à  base  de  cálculo  adotada  na  saída  de  
produtos  do  Centro  de  Distribuição  com  destino  ao  Estado  
gaúcho, o que demanda a interpretação do artigo 13, § 4º, da LC  
87/96.
2. Em resumo, a recorrente fabrica mercadorias em São Paulo-SP 
e  as  transfere  às  filiais  espalhadas  pelo  Brasil.  Em virtude do  
grande volume, utiliza, algumas vezes, o Centro de Distribuição  
localizado em São Bernardo do Campo-SP, antes de proceder à  



remessa.
3. Constatou o aresto que, na saída das mercadorias do Centro  
de Distribuição paulista, a recorrente registrava como valor das  
mercadorias um preço superior ao custo de produção, próximo ou  
maior do que o valor final do produto (nas alienações ocorridas  
entre a Filial gaúcha e o comércio varejista ou atacadista daquele  
Estado).
4.  A sociedade empresária recolheu aos cofres paulistas ICMS  
calculado  com  base  no  valor  majorado,  gerando  crédito  na  
entrada  dos  bens  na  Filial  do  RS,  onde  a  alienação  das  
mercadorias a terceiros acarretou débito de ICMS, que acabou  
compensado com os créditos anteriores pagos ao Estado de São  
Paulo.  Em  consequência,  concluiu  o  acórdão  recorrido:  "...  o  
Estado de origem acaba ficando com todo o imposto, e o Estado  
de  destino  apenas  com  o  dever  de  admitir  e  compensar  os  
créditos do contribuinte" (fl. 1.172v).
5. A questão jurídica em debate, portanto, refere-se à base de  
cálculo do ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento  
localizado em outro Estado do mesmo titular - artigo 13, § 4º, da  
LC 87/96.
6. Na espécie, por diversas razões a base de cálculo do ICMS  
deve ser o custo da mercadoria produzida nos termos do artigo  
13, § 4º, II, da LC 87/96 (e não a entrada mais recente).
7. Em primeiro, a interpretação da norma deve ser restritiva, pois  
o citado parágrafo estabelece bases de cálculos específicas. Em  
segundo,  os  incisos estão conectados às atividades do sujeito  
passivo,  devendo ser utilizado o inciso II  para estabelecimento  
industrial.  Em terceiro,  a norma visa evitar o conflito federativo  
pela arrecadação do tributo, o que impede a interpretação que  
possibilita o sujeito passivo direcionar o valor do tributo ao Estado  
que melhor lhe convier.
8. A apuração do valor da base de cálculo pode ser feita por  
arbitramento nos termos do artigo 148 do CTN quando for  
certa  a  ocorrência  do  fato  imponível  e  a  declaração  do  
contribuinte não mereça fé, em relação ao valor ou preço de  
bens, direitos, serviços ou atos jurídicos registrados. Nesse  
caso,  a  Fazenda  Pública  fica  autorizada  a  proceder  ao  
arbitramento mediante processo administrativo-fiscal regular,  
assegurados o contraditório e a ampla defesa, exatamente o  
que ocorreu no caso, em que foi utilizado o próprio Livro de  
Inventário do Centro de Distribuição.
9. Em termos de arbitramento, o que não se permite na seara do  
recurso  especial  é  apurar  a  adequação  do  valor  fixado,  por  
esbarrar no óbice previsto na Súmula 7/STJ. Precedentes.
10. Em outro capítulo, a recorrente postula o afastamento da Taxa  
Selic,  sob  o  argumento  de  que  sua  utilização  nos  débitos  
tributários é indevida. Todavia, o acórdão apenas mencionou que  
não  haveria  prova de  sua  utilização nos cálculos.  Incidem,  no  
ponto,  as  Súmulas  282/STF  e  211/STJ,  já  que  não  houve  
prequestionamento da tese levantada no especial.
11. Quanto à multa aplicada, a recorrente pediu a aplicação do  
artigo 2º do Decreto-Lei nº 834/69 e do artigo 112 do CTN. Além  



disso,  argumentou  que  a  penalidade  deveria  ser  objeto  de  
revisão, pois estaria extremamente abusiva (60 % sobre o valor  
principal devido).
12. A Corte de origem afirmou que o dispositivo invocado pela  
recorrente  não estaria  mais  em vigor,  fundamento  que não foi  
combatido, atraindo a aplicação da Súmula 283/STF. A análise da  
razoabilidade  da  multa  implicaria  a  interpretação  da  norma  
constitucional  prevista  no  artigo  150,  IV,  da  CF,  o  que não se  
permite na via especial.
13.  O  recurso  interposto  com  fundamento  na  alínea  "b"  do  
permissivo  constitucional  não  pode  ser  conhecido,  pois  a  
recorrente  não  esclarece  de  que  modo  o  aresto  teria  julgado  
válido ato de governo local contestado em razão de lei federal.
14. Alegações genéricas quanto às prefaciais de afronta ao artigo  
535 do Código de Processo Civil não bastam à abertura da via  
especial  pela alínea "a" do permissivo constitucional,  a teor da  
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 
15. Em relação ao período de 01/01/1997 a 04/12/1997, houve o  
lançamento  por  homologação.  Tendo  havido  pagamento  
antecipado, ainda que reduzido, rege-se a decadência pela regra  
do art. 150, § 4º, do CTN, que fixa o prazo de cinco anos, a contar  
do  fato  gerador,  para  a  homologação  do  pagamento  realizado  
pelo  contribuinte.  Em  razão  disso,  nesse  ponto,  prospera  a  
irresignação  da  decadência  parcial  da  obrigação  tributária  
inserida no auto de lançamento nº 0008699640.
16. Recurso especial conhecido em parte e provido também em  
parte.” (STJ. REsp 1109298 / RS. Rel. Min. Castro Meira.  J. em 
26/04/2011). Grife.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.  
ICMS.  PAUTA  FISCAL  EXPEDIDA  PELO  SECRETÁRIO  DE  
FAZENDA DO ESTADO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. A  jurisprudência  desta  Corte  é  pacífica  no  sentido  de  
reconhecer a ilegalidade de cobrança do ICMS com base em  
regime de pauta fiscal, mormente pelo fato de que "o art. 148  
do CTN somente pode ser invocado para a determinação da  
base de cálculo do tributo quando, certa a ocorrência do fato  
imponível,  o  valor  ou preço de bens,  direitos,  serviços ou  
atos jurídicos registrados pelo contribuinte não mereçam fé,  
ficando a Fazenda Pública, nesse caso, autorizada a proceder  
ao  arbitramento  mediante  processo  administrativo-fiscal  
regular, assegurados o contraditório e a ampla defesa (RMS 
n. 18.677-MT, relator Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 20.6.2005).  
Nesse  sentido:  AgRg  no  REsp  1.057.075/MA,  Rel.  Ministro  
Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  DJ  18.9.2009,  REsp  
1.041.216/AM, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ  
17.12.2008,  RMS  19.026/MT,  Rel.  Ministro  João  Otávio  de  
Noronha, Segunda Turma, DJ 6.3.2006.
2. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no REsp 765292 / 
SC. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. J. em 04/03/2010).



Ainda,  permito-me citar  julgado do Tribunal  de Santa  Catarina, 
cuja situação ali  analisada permitiu a utilização de percentual de lucro fixado por 
Ordem de Serviço Normativa, ou seja, por norma editada pelo próprio Executivo, 
vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  EMBARGOS À EXECUÇÃO  
FISCAL.  ICMS.  Autoridade  fazendária  que  presumiu  a  
ocorrência de operação tributável a partir do cotejo entre as  
vendas registradas pela contribuinte e o valor das saídas a  
preço de custo, com acréscimo de percentual de lucro fixado  
pela ordem de serviço normativa n. 01/1976. Presunção legal  
estabelecida  pelo  art.  75,  inc.  II,  do  regulamento  do  ICMS.  
Regularidade  do  arbitramento  da  base  de  cálculo  da  exação.  
Omissão, contradição, obscuridade e erro material. Inocorrência.  
Rediscussão da matéria. Inadmissibilidade. Requisitos do art. 535  
do código de processo civil ausentes. Pretensão de infringência  
inacolhida.  Recurso  desprovido.”  (TJSC.  EDcl-AC  nº 
2012.006946-5/0001.00.  Rel.  Des.  Nelson  Juliano  Schaefer 
Martins. J. em 01/10/2013). Grifei.

Dito  isso,  enxergo  que o Decreto Estadual  nº  18.930/1997 em 
momento algum modificou a base de cálculo do ICMS, encontrando-se em perfeita 
sintonia com os dispositivos constitucionais e tributários pertinentes à matéria, em 
especial com o art. 148 do CTN.

Quanto  às  alegações  de  “impossibilidade  de  utilização  dos 
métodos de levantamento financeiro e conta mercadorias para fixação da base de  
cálculo  por  ausência  de  previsão  no  próprio  ICMS”  -  fls.  13,  bem  como  a 
“impossibilidade de se fixar a base de cálculo do ICMS com base nas diferenças  
ocorridas entre as receitas e despesas – art. 646 do RICM” - fls. 14 - vislumbro que 
tais “métodos” são utilizados pelo fisco apenas para aferir eventual omissão na saída 
de mercadorias do estabelecimento fiscalizado.

Ora, conforme já declinado neste  decisum,  o arbitramento para 
quantificar  a  base  de  cálculo  do  tributo  é  regulado  pelos  incisos  I,  II,  e  III,  do 
parágrafo único, do art. 24, do Decreto Estadual nº 18.930/1997. 

Realizadas  essas  considerações,  constato  a  ausência  da 
“relevância  do  fundamento  esposado”,  para  que  seja  concedida  a  medida  de 
urgência requerida e indeferida pelo Magistrado de base.

Diante do exposto, utilizo-me do caput, do art. 557, da Lei Adjetiva 
Civil,  para negar  seguimento  ao  recurso,  com  base  em  jurisprudência  de 
tribunal superior. 

Intimações necessárias. Cumpra-se.

João Pessoa, 18 de dezembro de 2014.

         José Ricardo Porto
    Desembargador Relator 
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